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Svo raikið og mart, sem íslendíngar hafa gjört til að viðhalda

og endurlífga þekkíngu á sögu og fornfræðum Norðurlanda,

þá hafa þeir ekki síður verið atorkusamir í að semja ritgjörðir

á vora túngu um land vort sjálft, og um sögu þess og ástand

í öllum greinum; en svo heíir verið ástatt híngaðtil, að allar

hvatir hafa verið meiri til að koma á prent þeim ritgjörðurn, sem

elztar voru og framar snertu öll Norðurlönd en ísland eitt, því

þar reið á fyrst og fremst, að allir menn, og þó einkum

þjóðirnar hér á Norðurlöndum , kæmist í ljósan skilníng um,

hversu nauðsynlegt þeim væri og gagnlegt að rifja upp fyrir

sér endurminnínguna um hina fornu túngu, sögu og fornfræði

þeirra, sem því nær var að öllu gleymd að heita mátti, en

það sem snerti ísland eitt mátti því fremur bíða, sem alls-

herjar ritin, er vér megum svo kalla, hafa á svo margan hátt

verið Islendíngum sjálfum bæði til fróðleiks , sæmdar og upp-

hvatníngar.

Nú er svo lángt komið, að Norðurlanda þjóðir eru, eins

og aðrir, farnar að kappkosta hver um sig að rannsaka sögu
r

sína bæði að fornu og nýju, og það ljós, sem lslendíngar

hafa hvað mest tendrað, lýsir nú með fullri birtu; því er nú

og kominn tími til, að íslendingar gefi gaum að sögu lands

síns sérílagi, og leggi allt kapp á, ekki síður en aðrar þjóðir,

að koma því í ljós, sem svo lengi hefír verið 1 i 1 safnað, og



þó legið að miklum hluta einsog hulinn fjársjóður. Að stuðia

til þessa liggur engum nær en hinu íslenzka bókmentafélagi,

enda heflr og enginn betri tök til þess en félagið, með góð-

luslegum og framkvæmdarsömum styrk landa vorra. Og þareð

þetta fyrirtæki er nú á stofn sett, svo að hin fyrsta tilraun og

yiðleitni kemur hér fyrir almennings sjónir, þá skulum vér i

stutlu máli skýra frá, hvernig því er orðið framgengt.

ÍJin fyrsta livöt lil þessa fyrirtækis var uppástúnga frá

hinum núveranda bókaverði deildar hins íslenzka bókmenta-

félags í Kaupmannahöfn, Gísla Brynjúlfssyni, 16. Septbr. 1851.

Hann stakk þar uppá, að bókmentafélagið gæfl út ritsafn nokk-

urt, „er ætlað væri fyrir ritgjörðir og skjöl, íslenzkum bók-

mentum og sögu landsins viðvíkjandi
1

', tók hann einkum fram,

að í ritsafn þetta skyldi verða tekið: u l) Skjöl og önnur

Acta eða sögurit, sem ei hafa verið prentuð áður, en þó þykja

þess verð að auglýst sé; mættu þau vera bæði forn og ný,

en þó ei ýngri en svo, að þau með öllum rétti sé orðin eign

sögunnar, og geti því orðið henni til upplýsíngar á einhvern

hátt; þyrfti þá líklega sem optast að fylgja þeim dálítil rit-

gjörð frá íitgefandanum , til þess að segja hvernig á þeim

standi, o. s. frv. — 2) Kvæði bæði íorn og ný, sem þess

þykja verð , en þó ei ýngri að tiltölu en hin fyrgreindu skjöl

og rit, og þyrfti þeim þá eins að fylgja smá-ritgjörðir til skýr-

íngar og fróðleiks. — 3) Ritgjörðir bæði gamlar og nýjar

um íslenzkar bókmentir fyr og síðar, og ymsa kafla úr sögu

landsins og annað þar að lútandi, scm sýni og skýri athaí'uir

manna og ástand á íslandi á ymsum öldum , bæði í lilliti til

hins andiega og alþýðlega lífs. Kitgjörðum um íslenzkt mál

og norræna málfraíði á hér líka við að veita viðtöku, af því
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félagið er einkum stofnað málsins vegna, og það er undirrót

allra bókmenta".

fessi uppástúnga var borin upp á fundi deildarinnar í

Kaupmannahöfn 20. Septembr. 1851. Allir fundarmenn voru

samdóma um, að æskilegt væri að slíkt rit kæmi út, en þareð

engar ritgjörðir buðust þá? að sinni, var það ákveðið, að semja

skýrslu um ályktun þessa og auglýsa hana í dagblöðum hér,

og þarmeð að óska, að ritgjörðir yrði sendar félaginu innan

ársloka. ? ^ ,

^ :
^-i%'s <

;
:-r- r^i^w ""-

'

þegar næsti fundur var haldinn, 29. Novembr. 1851, var

iofað ritgjörðum tii þess líma sem ákveðinn var, og þótti þá

tími kominn til að kjósa nefnd, er segja skyldi álit sitt um

þessar og aðrar ritgjörðir, er koma kynni til félagsins í því

skyni, að þær væri ætlaðar til prentunar í ritsafni þessu. Voru

þeir þá kosnir í nefndina: Jón Sigurðsson, Konráð Gíslason

og Gísli Brynjúlfsson.

þannig er til komið þetta fyrsta bindi af uSafni til sögu

íslands og íslenzkra bókmenta að fornu og nýju", og höfum

vér, fyrtéðir nefndarmenn, eptir þessari kosníngu félagsins,

sagt álit vort um ritgjörðirnar, en félagsstjórnin og höfundarnir

sjálíir að öðru leyti séð úm útgáfuna.

Félagsins litlu efni híngaðtil
,
og önnur fyrirtæki samhliða

þessu, hafa valdið því, að bindi þetta heíir komið út smá-

saman , en ekki allt í einu. Fyrsta hepti þess kom út um

vorið 1852, annað vorið 1854 og hið þriðja í vor er var. Um

þetta þykir oss ekki þörf framar að fjölyrða, þareð frá því

er sagt nákvæmar í skýrslu þeirri um athafnir félagsins og

fjárhag, er forseti deildarinnar gefur félaginu á hverjum árs-

fundi, og prentuð er í Skírni. Oss þykir ekki heldur nein



nauðsyn á, að fara orðum um ritgjörðirnar, því vér ætlumst

til þær mæli fyrir sér sjálfar, einsog þær einnig hafa þegar

gjört. Vér höfum einúngis gætt þeirrar reglu, að láta höf-

undana eiga sem fyllst frelsi í öllu því er snerti ritgjörðir

þeirra og allan frágáng á þeim, þareð vér hyggjum að allir

hlutaðeigendur kunni þessu bezt, og að bæði íslendíngar og

aðrir, sem ritin lesa, hafi á þann hátt bezt not af þeim.

Kaupmannahöfn, 20. Novembr. 185G.

Jón Sigurásson. Konráð Gíslason. Gísli Brynjúlfsson.



YFIRLIT EFNISINS.

1.

2.

Biskupa tal á íslandi, nieð athugagrehmm og

fylgiskjölum
,

eptir Jón Sigurðsson . . bls.

Biskiypar í Skálholti bls. 1—4.

Biskupar á Hólum 4—7.
r

Biskupar yfir Islandi 8.

Fylgiskjöl:

Leyfisbref Hinriks vi. Engla konúngs fyrir

Jón Hólabiskup. 28. Mai

1430 8- 9.

— fyrir Jón Skálholts biskup.

22. Nov. 1436 9- 10.

— fyrir hinn sama. 29. Jan-

10- 11.

fyrir Jón Hóla biskup. 18.

Fcbr. *1438 11- 12.

— íyrir liinn sama. 8. Novbr.

12- 13.

— til kaupferftar til Islands.

26. Febr. 1440 .... 13—14.

Biskupa-annálar Jóns Egilssonar, með formála,

athugagreinum og fylgiskjölum eptir Jón

Sigurðsson
Formáli bls. 15-28.

Biskupa-annálar Jóns Egilssonar .... 29—117.

Fylgiskjöl:

Haga-œtt 118—126.

Fasteignir Ögmundar biskups 126—128.

Bréf Gizurar biskups. 4. Juni 1541 . . 128—129.

Fasteignir Bjarnar prests Jónssonar . . . 129—130.

Fasteignir Ara Jónssonar 130— 131.

Jarfcaskiptabref \ih Skálholts stól. 27. Sept-

ember 1563 131-132.

Æfi-ágrip Gísla biskups Jónssonar. . . . 133—136.

1— 14,

15—136.



VIII

3. Um Fagrskinnu og Olafs sögu helga, eptir Jón

þorkelsson 137—184.

4 . Um tímatai i íslendínga sðgnm í fornöld, eptir

Guðbrand Vigfússon 185-502.

Um tímatal í Islendínga sögum . . bls. 185 - 492.

Tímatals-tafla 493—500.

Efnis-yíirlit 501—502.

5. Æfl Sturlu lögmanns þórðarsonar og stutt yfir-

lit þess er gjörðist um lians daga
,

eptir

Svein Skúlason 503-639.

I. Upphaf Sturlúnga aldar .... bls. 505 — 521.

II. A. SÁ Sturlu lögmanus 524—587.

13. Rit Sturlu lugmanns 587—625.

III. Um breytíng álslandi, þegar þa$ kom

undir konúngs vald 625—039.

6. Ritgjörð Jóns Gizurarsonar um siöaskipta tíra-

ana, með formála og athugagreinum eptir

Jón Sigurðsson 640—701.

7. Athugasemd, eptir Konráð Gfslason 702.

8. Registr yfir mannanöfn, eptir Sigurð Hansen . . 703—744.

9. Registr yfir staða og landa nöfn, eptir Sigurð

Hansen 745—758.



BISKUPA TAL A ISLANDI,

WEÐ ATHUCAGItElNUM OG FYLCISKJÖLUM

,

epllr

Jón Sigurðsson.

5.

6.

7.

1. BISKUPAR 1 SKALHOLTl.

1. ísleifur Gizurarson, biskup yfir öllu landi

2. Gizur Isleifsson, biskup yfir öllu landi

til 1105

3. f>oríákur Runólfsson

4. Magniís Einarsson

Ilallur Tcilsson fra Haukadal, biskupscfni,

fór utan til vígslu og andaðist á þeirri fcrð

í Trckt (Vtrecht), 1150.

Klængur þorsteinsson . . .

þorlákur liinn helgi, þárhallsson . . . .

Páll Jónsson

Tcitur Bcssason biskupscfni, andaðist í

Norcgi óvígður.

, 8. Magnús Gizurarson

Magnús Guðmundarson biskupscfni, and-

aðist óvígður.

9. Sigurour þettmarsson, norrænn

10. Árni þorláksson (Staoa-Árni)

Kunólfur Sigmundarson, ábóti í Veri, offi-

cialis 1299-1304.

11. Árni Helgason . . . ^

Ormur Jorstcinsson, biskupscfni, andaðist

óvígður.

Ormur Stcinsson, andaðist á Rómfcrð.

GrímurSkútuson(Skurð-Grímur), var bisk-

up þrjá mánuði og andaðist svo, kom cigi út.

12. Jón Halldö'rsson

Vfcslu

rfr.

1056

1082

1118

1134

1152

1178

1195

1216

1238

1269

Dnuön

.lr.

1080

1118

1133

1148

Aldurs

rfr.

1176

1193

1211

1236

1304

1268

1298

1320

1322 1339

1

74

76

47

50

74

60

56

• •

61

• •

Em-
bættis

n-r.

24

36

15

14

24

15

16

21

30

29

16

17



2 BISKUPA TAL Á ÍSLANDI.

13. J<5n Indrifcason, norrænn

Sigmundr pr. Einarsson, officialis.

14. J<5n Sigurfcarson

15. Gyr&ur Ivarsson, norrænn

Snorri pr. f>orleifsson klýngir, orficialis.

16. þórarinn Signrfearson, norrænn

Snorri pr. X^orleifsson klýngir, officialis.

17. Oddgeir þorsteinsson, norrænn

ráll prcstur, officialis.

18. Michael, danskur

jporsteinn ábóti á Helgafelli, Snorrason, of-

ficialis 1391.

19. Vilchin e?>a Vilhjálmiir, danskur . . . .

Vcrmundur ábóti á Helgafelli, officialis

vestra, 140G— 1108.

Oddur prcstur Jónsson, officialis syðra,

1106-1408.

Jbórarinn pr. Andresson, officialis á Aust-

fjó'rðum, 1106—1408.

20. Jdn, norrænn c?>a danskur

21. Arni hjnn mildi, Olafsson

Ami biskup var ekki á Islandi frá Jþvl 1419.

22. Jdn Gerrcksson, danskur

23. J<$n, danskur eba cnskur(?) 1

V/gslu Dauð.i Áltlurs

ár. iír. Át.

1339 1341 • •

1343 1348

1349 1360 • •
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1413
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•

Eiu-
bætlis

• •

• •

)
ji>cssi biskup cr ckki talinn í vorum sögum, hcldur er sagt svo frá, að

GonsLi.v haG komiö til stóls í Skálholti 1435 [Finn. Joh. HLst. Eccl. ís-

land. II, 475; Espólíns Árbækur II, 35; Annálar Hjörns á Skarðsá I,
r

32] 5 samt cr lians ckki gctið í gjörníngum á Islandi fyr cn í August

1 137, var hann
J)á

á X>mgcyrum, og samþykti kosníngu systranna á Stað

í llcynincsi á J)óru príorissu til abbadísar, sunnudaginn næstan cplir

Bartholomcus mcssu (25. August). I því bréfi kallar hann sig "biskup

í Skálholti og umboðsmann hcilagrar líólakirkju". — Annarsvcgar cru til

ensk bióf, scm ncfna Jón nokkurn Skálholts biskup á þessum árumj cr

J)að: 1) Lcyfisbref Hinriks hins sjötta Engla konúngs 22. Novcmbr. U36,

að Jón Skálholts biskup, scm ætli að fara að vitjd biskupsdóms síns,

megi fcrma skip á Englandi mcð nauðsynjar sínar og flytja til Tslands,

og {)aðan aptur vöru, til að gjalda lánardrottnum sínum a Englandi; —
2) Lcyfisbréf sama konúngs 29. Januar 1138, að Jón Skálholts biskup,

scm ælli að \iíja biskupdóms síns, mcgi taka cnsk skip á lcigu, ferma
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Em-
bæltis

iír.

3

10

13

27

21

nieð matvælum og öðrum nauðsynjum og fara mcð til Islands, síðan flytja

í>aðan aptu'r vöru til Englands til að gjalda í skuidir sínar (sjá Fylgiskjal

2. og 3.) — Lcyfisbref hins sama konúngs 26. Fcbruar 1 1 10 út af bæn

skriptaföður Danakonúngs (confcssor rcgis Daciœ) , sem unýlcga" var

orðinn biskup í Skálholti á íslandi, og fyrir mcðalgaungu tvcggja cnskra

manna, scm sögðu: að biskupinn hefði hvorki brauð, né vín, nó öl ne

nokkra aðra vökvun, nema mjólk og vatn, tii að eta og drckka, ne hcldur

klæði til fata handa sór og mönnum sínum, og hætt væri við, að ckki yrði

framin kirkjuþjónusta, skírn ne kvöldmállíð, þar á Iandinu, sökum J)css þar

væri hvorki korn, né vín, ne saltj þá fyrir þessa sök lcyfir konúngur, að

ncfndir tvcir enskir mcnn mcgi hlaða tvö skip mcð hundrað "Qvartcr"

af korni, svo og Öðrum matvælum og klæðum, og flytja lil fslands til bisk-

upsins þarfa, og svo taka frá honum aptur íslcnzka vöru og flytja lil

Knglands (Fylgiskjal 6). — Jjarcð nú varla cr til gctanda, að misskrifazt

hafi nafn biskupsins hjá útgcfcndunum, í Icyfisbrófunum 1436 og 1438
(J. eða Johannes fyrir G. cða Godsuin), þá vcrður líklegast, að þcssi

Jón biskup hafi verið scltur eptir dráp Jóns Gerrckssonar, og komið annað-

bvort aldrci til stólsins, cða ckki komizt að fyrir Godsvini, því hann mun
vcra sá, sem ncfndur cr skriptafaðir konúngs. Godsvin hcfir og síðan

vcrið á Englandi, og fcngið þar verndarbref Hinriks konúngs sjötta 4.

Dccembr. 14 15, til eins árs veru á Englandi með varnaði sínum o. s. frv.

(Rymcr. Eocdcra, ed. Holmcs Tom. V. P. I. pag. 151).

1«
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Jiorstcinn p r . HaUsson, officiaVis um hríð.

14. Jcm skalli, Eiríksson, norrœnn

(var vígður Grænlcndínga-biskup 1343, cn
9

kom út til Islands 1358).

Einar pr. Haíliðason, officialis 1391.

15. Pfctur Nikolásson, danskur

Jíórður pr. jþórðarson á Höskuld-

stöðum.

Stcinmóður pr. jiorsteinsson á

Grenjaðarstöðum.

Halldór pr. Loptsson.

16. Beinir

Logi pr. Stígsson, officialis 1406.

Jón pr. J»orfinnsson, ofíicialis.

Jón biskup í Skálholti, umsjónarmaður 1 409.

Jón Hallfrcðarson ábóti í Vcri, visitator

1113-1414.

17. Jcm Tdfason 1
, clanskur. kom út 1419 .

Arnr biskup í Skálholti, umsjónarmaður,

1415-1419.

Michaeí pr., officialis 1423-1124.

18. J<5n Jðnsson, enskur

Jón ábóti í |>ykkvabæ, officialis 1426.

Jón pr. Pálsson, officialis 1427-1429.

19. Jón Vilhjálmsson, enskur (?)
2

Ijorkell pr. Guðbjartsson, officialis 1436.

Vigslu

<ír.

X O 1 o

1323 1330

1331 1341

1342 1356

1358 1391

1392cl402

Ald-
urs

ilr.

63

46

Em-
bællis

ár.

1402

.1415

c.1414

1424

1425

1423

1427

1435

7

6

10

14

33

.10

12

« *

l

) I Myrkár-máldaga Jóns biskups Vilhjálmssonar 1429 cr talin „Porcio

ccclcsiæ um 7 ár, mcðan Björn bóndi Jónsson hcfir búið, frá j>ví hcrra

Jón bishup Ucnriksson deódhi". A Magn. 235. 4. bls. 54. Annaðhvort

er þá, að þapn Jón Hcnriksson vantar í röðina, og cr svo að ráða sem hann

' hali vcrið cnskur, cða að annálar vorir hcrma rángt, að kalla þcnna Jón

biskup Tófason.

*) 1 skjali nokkru 1431 kallar Jón biskup það ár hið 6la vigsluár sitt:
<{
an-
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20.

21.

22.

23.

24.

Jdn, ensknr 1
)

Godsuin Skálholls biskup, umsjónarmaður

1437-1141.

Gottskálk Gottskálksson, norrænn, kom
ut 1444. ,

Jón pr. Pálsson, ofíicialis 1457-1459.

Mattheus, „kallaði sig bisUup á Hólum".

1150. 1458.
9

Olafur Rögnvaldsson, norrænn

Jón pr. Tjorvaldsson *|
. ,

f / r ofíicialcs.
Guðmundur pr. Jónsson )

Gottskálk Nikolásson (hinn grimmi),

norrœnn

Jón pr. Arason, officialis 1521-1522.

Jó"n Arason

Sigurður pr. Jónsson, officialis 1551-1552.

V/gslu

rfr.

1436

1442

1459

25. Ólafur Hjaltason

Sigurður pr. Jónsson, officialis 1569-1571.

26. Gufebrantlur þorláksson

Arngrímur pr. Jónsson, official. 1596-1628.

1498

1524

1552

1571

Dnuön Alditrs

ár.

1457

Em-
bættis

15

1495

1520

1550

1569

1627

t •

66

35

21

26

70

85

17

56

num consccrationis scxtum". A. Magn. 235. bls. 45. — Eptir því hefði

hann vcrið vígður 1425, og kynni J>að svo að vcra, að Jón Jónsson haíi

ckki verið nema 2 ár Hólabiskup ,
því annálar vorir cigna honum sumt

það sem sannað vcrður að Jón Vilhjálmsson hafi gjört. Magnús Jónsson

scgir og í Skarðsár-Annálum, að Jón Vilhjálmsson hafi orðið biskup á

Ilólum 1425.

J

) J»cssi biskup cr ckki ncfndur í vorum sogum, hcldur cr svo talið, að Jón

Vilhjálmsson muni hafa haldið biskupsdóminum til 1440, en cnsk bróf

sýna, að pað muni ckki vcra. 28. Mai 1436 gcfur Hinrik 6. Englakon-

t'mgur Jóni Hóla biskupi, cnskum manni
(uin regno nostro Angliæ oriun-

dus"), sem páfinn liaföi
f)á

nýlcga sett til biskups, lcyfisbréf, að skip

mcgi fara mcð sendiboða hans frá Englnndi til Islands, til að fá skýrslur

um áslgkomulag biskupsdæmisins (uad vidcndum cpiscopatum prædictum,

ct sibi dc statu ct situ ejusdem reportandum ct nuntiandum") — 18.

Fcbr. 1438 vcitir sami konúngur Jóni Hóla biskupi , scm þá var að búa

sig undir að vitja biskupsdóms síns, lcyfisbréf, til að fcrma tvö skip lii

Islands og þaðan aplur. — 8. Novcmbcr 1438 vcitir sami konúngur Jóni

Jíóla biskupi Icjfisbrcf, til að scnda skip til Islands að sækja tekjur sínar,

og scgir þar, að hann hafi vcrið scttur lil biskups á Hólum um páú prjú
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27. þorlákur Skúlason

28. Gísli þorláksson

29. Mag. J<5n Vigfusson (vonarbref 1674,

tók viÖ 1684)

30. Einar þorsteinsson

31. Mag. Björn þorleifsson (vonarbref 1692,

tók vií> 1697)

fiorleifur pr. Skaptason, ofíicialis 1711.

32. Mag. Stcinn Jónsson

J>orlcifur pr. Skaptason, oflicialis 1710.

Ludvig Harboo, Gencral-Kirkna-Visitator

á íslandi 1741-1745.

líorleifur pr. Skaptason, officialis 1715-

33. Halldór Brynjdlfsson

Jón pr. Magnússon, officialis 1752-1755.

34. Gísli Magnússon

Mag. Hálfdan Einarsson, ofiicialis 1779-

35. Jón Teitsson

Mag. Hálfdan Einarsson, officialis 1781-

36. Árni þórarinsson

Jjorkcll Olafsson stiptprófastur, officialis

1787-1789.

37. Sigur&ur Stephánsson

J)orkcll Olafsson stiptprófaslur, officialis

1798-1802.

V/gslu Dnuðn

ur.

\ldurs Etn-
bæltis

«ír.

1628 1656X \J KJ \J 59 28

1657 1684 53 27

1674 1690 47 6

1692 1696 63 4

1692 1710 47 13

1711 1739 79 28

1746 1752 60 6

1755 1779 67 24

1780 1781 65 1

4 MA J

1784 1787 46 3

1789 1798 54 9

Með konúngs úrskurði 2. Oktobr. 1801 var skipað að lcggja ni&ur Hölá

stól og skóla, og að cinn skyldi biskup vera yfir ó'IIu landinu og cinn skóli.

<ír sem þá voru liðin, cn vcilíngarbref bans væri i Lundúnum í böndum

kaupmanna, og cf bann Icysti það ckki fyrir Janúar næsta ár, yrði tekið

af bonum brcfið og cmbættið vcitt öðrum (sjá Fylgisk. 1. 4. og 5.). —
J>essi bref lýsa f>ví, að f>au geta ckki vcrið banda Jóni Vilhjálmssyni,

bcldur vcrður það að hafa vcrið annar biskup mcð sama nafni, scm

bcfir komið cptir hann, cn þcssi Jón biskup mun aldrci hafa til Islands

komið, sízt vcrið þar að staðaldri, og því er ckkcrt frá honum sagt í

íslcnzkum sagnaritum.
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3. BISKUPAll YMR ISLANDL
Vígshi

iír.

Dauða

«ír.

Aldurs

Ár.

.Liu-

bættis

ár.

1; Geir Jónsson Vítlalín, (Skálholtsbiskup

1797 1823 62 26

Árni Helgason stiptprófastur, ofíicialis

1823-1825.

1824 1845 75 21

Árni Hclgason stiplprdfastur , offlcialis

1815-1846.

3. Helgi Gufcmundarson Thordersen .... 1846

FYLGISKJÖL.

1. LEYFISBRÉF Hinriks hins sjotta, Engla konúngs, ab Jdu Höla

biskup megi senda skip til Islands. Westminster 28. Mai 1436.

[Rymer. Foedera, ed. Holmes, Tom. V. P. L pag. 31].

Pro episcopo Olensi> in Islandia.

Rex univcrsis & singulis Admirallis &c, ad qvos &c., Salutem.

Supplicavit nobis Johannes cpiscopus Olensis in Islandia, in

regno nostro Angliœ oriundus, ut,

Cum Dominus Summus Pontiíex ipsum Johannem ad Episco-

patum prædictum nuper providerit, ipseqve, ob discrimina tam

maris qvam terræ, episcopatum suum prædictum personaliter adire

et visitare, ac possessionem inde capere, ac ibidem installari qvam

plurimum pertimescat,

Velimus, ea consideratione, sibi licentiam, qvod ipse Johan-

ncm May, magistrum cujusdam navis, vocatæ laKatryne de Lon-

donnia, Pvocuratorcm ct Attornatum suum in hac pavte, versus

partes Islandiæ, cum navi prædicta, ad videndum episcopatum præ-

dictum et sibi de statu & situ cjusdem reportandum et nuncian-

dum, transmittcre possit, annuerc gratiosc:

Nos, supplicationi suæ hujusmodi benignius inclinati, ac pro

co qvod idem episcopus ac Johannes Bristowe de Coventre Mer-

chant, ct Ricardus Weston de Londonia, Stokfishmonger , coram

nobis in cancellaria nostra personaliter constituti, manuceperunt

pro præfato Johannc May (videlicct qvilibet eorum sub poena

Qvadraginta Librarum) qvod idcm Johannes May, transeundo cum

Marinariis in navi prædicta usque dictas partes Islandiæ, qvicqvam
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in eisdem partibus, qvod iu læsionem sev dcrogationem cujusdara

Statuti (sive) Ordinationis, nuper per regem Daciæ de mercatoribus,

stapulam suam apud Norbcrnc ordinatam cxercere debentibus, editi,

et per nos, de assensu dominorum spiritualium & temporalium ac

communitatis regni nostri Angliæ in parliamento nostro, apud

Wcstmonasterium anno regni nostri octavo tento ,
affirmati, nec

prohibitionis ct defensionis nostrarum super Statuto sive Ordina-

tione prædicto, tunc ibidem factorum, non attemptabit nec faciet

attcmptari:

Qvam qvidcm summam Qvadraginta Librarum qvilibet manu-

captorum prædictorum conccssit, de terris & catallis suls, ad opus

nostrum levari, si præfatus Johannes May qvicqvam contra formam

Statuti sive Ordinationis prædicti rcgis, ac prohibitionis & defen-

sionis nostrarum præclictarum, attemptet seu faciat qvomodolibet

attemptari.

Et ideo vobis mandamus, qvod ipsum Johannem May ad di-

ctas partes Islandiæ, cum navi prædicta ac Marinariis competentibus

in eadcm, cx causa prædicta transire et redirc permittatis,

Non infercntes cis, scv, qvantum in vobis est, ab aliis inferri

permittentcs injuriam, molestiam, damnum, violentiam, impedimen-

tum aliqvod scv gravamcn,

.Et, si qvid eis forisfactum sive injuritatum fuerit, id eis

sine dilatione corrigi et debite reformari faciatis*

In cujus &c. usqve festum natalis domini proximo futurum

duraturas.

Testc rcgc apud Wcstmonastcrium, vicesimo octavo dic Maji.

Pcr Consilium.

'2. LEYFISBRÉF Hinriks hins sjöttá, Engla konúngs, ao Jdn Skái-

holts biskup mcgi ferma skip til Islands og þaoan aptur. West-

minster 22. Novembr. 1436. [Rymer. Focdera, cd. Holmes,

Tom. V. P. I. pag. 36.]

Pro episcopo Scalholtensi. \

Rcx omnibus, ad qvos &c, Salutcm.

Sciatis qvod, dc avisamcnto & asscnsu Consilii nostri, conces-

simus et licentiam dcdimus vcnerabili patri, J. cpiscopo Scalhol-

tcnsi in partibus Islandiæ, infra rcgnum carissimi consangvinei

nostri regis Daciæ,
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Qvi ad adeundum partcs prœdictas, causa visitandi episcopa-

tum suum prædictum, se disponit, ut accepimus

:

Qvod ipse qvandam navem, de regno nostro Angliæ cxisten-

tem, cum victualibus, ac aliis bonis et rebus, sibi ac gentibus ct

familiaribus suis, cum ad partes prædictas venerit, necessariis &
opportunis carcare,

Et cum navi prædicta, sic carcata, ad partes illas se divertcre,

ac navem illam in eisdem partibus cum aliis bonis ct rebus suis,

in regnum nostrum prædictum, ad satisfacicndum ccrtis creditori-

bus suis, qvibus indebitatus existit, reduccndis, rccarcare et in

idem regnum nostrum remittere possit licite et impune;

Proviso semper qvod de custumis, subsidiis et aliis deveriis,

nobis in hac parte dcbitis, íideliter respondeatur, ut est justum,

Ac qvod idcm cpiscopus, per se vcl alios, qvicqvam, qvod in

cnervationen sev derogationem statuti, in parliamento nostro, apud

AVestmonasterium anno regni nostri octavo tento, pro parte præ-

dicti consangvinei nostri editi, ccdere valeat, non attemptet nec

faciat qvomodolibet attemptari.

In cujus &c. '

Testc rege apud Westmonasterium, viccsimo secundo die Novcmbris.

Per Consilium.

3. LEYFISBRKF Hinriks hins sjötta, Engla konúngs, ab Jdn Skál-

holts biskup megi ferma cnskt skip til Islands, og þaðan aptur

til Englands. [Windsor] 29. Januar. 1438. [Rymer. Foedera,

ed. Molmes. Tom. V. P. I. pag. 45.]

Pro episcopo Scalholtensi.

Rex omnibus, ad qvos &c, Salutem.

Supplicavit nobis venerabilis pater, Johannes episcopus Scal-

lioltensis, in partibus Islandiæ, infra regnum carissimi consangvinei

nostri regis Daciæ,

Qvi ad adeundum partes prædictas, causa visitandi episco-

patum suum prædictum, sc disponit, ut accepimus

:

Ut ci licentiam conccdere velimus, qvod ipse qvandam na-

vem, de rcgno nostro Angliæ existentem, cum victualibus ac aliis

bonis et rcbus, sibi ac gentibus et familiaribus suis, cum ad par-

tes prædictas venerit, necessariis et oportunis, carcarc, ct cum

navi prædicta, sic carcata, ad partes illas se divertere, ac navcm
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illam in eisdem partibus cum aliis bonis & rebus suis in regnum

nostrum prœdictum, ad satisfaciendum certis creditoribus suis, qvi-

bus indebitatus existit, rcducendis, rccarcare et in idem regnum

nostrum remittere possit licite et impune;

Nos, pro eo qvod Richardus Weston de Londonia, Stokfysh-

monger, & Thomas Harlowe de Londonia, Iremonger, coram no-

bis in Cancellaria nostra personaliter constituti
,

manuceperunt

(videlicet, uterqve eorum sub poena Centum Marcarum) pro præ-

fato episcopo, qvod ipse qvicqvam, qvod in cnervationcm sev de-

rogationem statuti, in parliamento nostro apud Westmonasteriuin,

anno regni nostri octavo
,
pro parte prædicti consangvinei nostri

editi, cedere valeat, non attemptet ncc faciat qvomodolibet attemptari.

Qvam qvidem summam utcrqve manucaptorum prædictorum

concessit de terris et catallis suis ad opus nostrum levari, si præ-

dictus episcopus qvicqvam, qvod in enervationem sev derogatio-

nem statuti prædicti cedcre possit, attemptaverit, sev qvomodo-

libet attcmptari fecerit:

Licentiam illam tenorc præsentium de avisamento & assensu

Consilii nostri duximus concedendam,

Et ideo vobis mandamus, qvod ipsum cpiscopum navcm præ-

dictam in forma prædicta carcare, ct cam versus partes prædictas

duccre, ac etiam in partibus illis recarcare, et in regnum nostrum

Angliæ remittere, permittatis;

Proviso scmper, qvod dicta bona ad partes prædictas & non

ad alias traducantur, et nobis de custumis
,

subsidiis, ct aliis dc-

vcriis, nobis in hac parte debitis, bcnc & fideliter respondeatur.

In cujus &c.

Tcste rege apud [Windsor] XXIX. die Januarii.

4. LEYFISBRKF Ilinriks hins sjötta, Engla komíngs, a& J<5n Hdla

biskup mcgi ferma tvö ensk skip til Islands, og þaSan aptur

til Englands. Westininster 18. Fcbr. 1438. [Rymcr. Focdera,

cd. Holmes Tom. V. P. I. pag. 45.]

Pro episcopo Holensi.

Rcx omnibus, ad qvos &c, öalutem.

Supplicavit nobis vcnerabilis pater, Johanncs cpiscopus Holen-

sis in partibus Islandiæ, infra rcgnum carissimi consangYÍnei no-

stri Regis Daciæ,
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Qvi acl adeundum partcs prædictas, causa visitandi episco-

patum suum prædictum, se disponit, ut accepimus:

Ut ei Liccntiam concedcre velimus, qvod ipse duas navcs, de

regno nostro Angliœ existentes, cum victualibus et aliis bonis ct

rebus, sibi ac gentibus et familiaribus suis, cum ad partes præ-

clictas venerit, necessariis et oportunis, carcare, et cum navibus

prædictis, sic carcatis, ad partcs illas se divcrtcre, ac navem illam

in eisdem partibus cum aliis bonis & rebus suis, in regnum no-

strum præclictum reducenclis, recarcarc, et in idem regnum nostrum

remittere possit licite et impune:

Nos, pro eo qvod Johannes Balle de Lonclonia, Draper, ct

Edvardus Frcnche de Londonia, Grocer, coram nobis in Cancel-

laria nostra personaliter constituti
,
manuceperunt (videlicet ivter-

qve eorum sub poena Centum Librarum) pro præfato Episcopo,

qvod ipse qvicqvam, qvod in enervationcm scv derogationem Sta-

tuti, in parliamento nostro, apud Westmonasterium anno regni

nostri octavo tento, pro parte prædicti consangvinci nostri cditi,

cedere valeat, non attemptct nec faciat qvomodolibet attemptari.

Qvam qvidcm summam uterqvc manucaptorum prædictorum

concessit de terris et catallis suis ad opus nostrum lcvari, si præ-

dictus episcopus qvicqvam, qvod in enervationem sev dcrogatio-

nem Statuti prædicti cedcre possit, attcmptaverit sev qvomodo-

libet attemptari feccrit,

Licentiam illam, tcnore præscníium, de avisamento et assensu

Concilii nostri, duximus conccdendam,

Et ideo vobis mandamus, qvod ipsum cpiscopum navcs præ-

dictas in forma prædicta carcare, et eas vcrsus partcs prædictas

ducerc, ac cas in partibus illis rccarcarc, et in regnum nostrum

Angliæ remittcre permittatis

;

Proviso scmper, qvod dicta bona ad partcs prædictas et non

ad alias traducantur, et nobis de Custumis et subsidiis ac aliis

dcveriis, nobis in hac partc debitis, bene et fideliter respondeatur.

In cujus &c.

Teste Rege apud Westmonastcrium, XYIII. die Februarii.

5. LEYFISBKÉF Hinriks hins sjötta, Engla komíngs, afc Jón Hdla

biskup megi sencla skip og vöru til Englands. Eltham 8. No-

vembr. 1438. [Rymer Foedera, ed, Holmes. Tom. V. P.I. pag. 56].
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Pro episcopo Holensi.

Rcx omnibus, ad qvos &c, Salutem.

Supplicavit nobis venerabilis pater, Johannes episcopus Ho-

lensis, in rcgno Norvcgiæ, ut:

Cum ipse ad triennium jam elapsum ad episcopatum prædictum

per Dominum Summum Pontiíicem promotatus fuisset, et possessiö-

nem in codem episcopatu ac bullas suas inde, ob defectum primorum

fructuum in camera apostolica, hucusqve obtinere non potest,

Qvæ qvidem bullæ in civitate nostra Londoniæ in manibus

certorum mercatorum existunt de præsenti,

Et, nisi eas extra manus corundem mercatorum infra mensem

Januarii proximo seqventem ceperit, bullæ illæ usqvc curiam Ro-

manam remittentur, ct alius episcopus ad episcopatum prædictum

providebitur infra brcve:

Velimus Licentiam eidem episcopo, qvod ipse omnimodos fru-

ctus episcopatus illius a dictis partibus Norvegiæ, in una navi sive

pluribus, cariare et traduccrc valeat, concedere gratiose.

Nos, præmissa considcrantes , de gratia nostra speciali con-

cessimus et Licentiam dcdimus præfato episcopo, qvod ipse omnes

fructus, de ecclesia sua provenientes, in regnum nostrum Angliæ

a partibus prædictis, in una navi sive pluribus, cariarc et traducere

possit, absqvc aliqva impctitione sive impedimcnto, virtutc alicujus

statuti in contrarium cditi,

Et ideo vobis mandamus, qvod ipsum episcopum fructus præ-

dictos a partibus prædictis in una navi sive pluribus, ut prædi-

ctum cst, cariare et traducere permittatis, aliqvo statuto, in contra-

rium facto, non obstante.

In cujus &c.

Tcste rcge apud manerium suum de Eltham, octavo die Novembris.

Pcr ipsum Regem & Concilium.

6. LEYFlSBliÉF Hinriks hins sjötta, Engla koniíngs, aö tveir cnskir

menn megi færa Skálholts biskupi tvo skipsfarma af nauðsynja

vörum til Islands, og taka þaöan aptur farm til Englands.

Windsor 26. Februar 1440. [Rymer. Foedera, ed. Holmes,

Tom. V. P. I. pag. 75.]

Pro cpiscopo lslandico de providendo.

Rex omnibus, ad qvos &c, Salutem.

Sciatis qvod:
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Cum per qvandam supplicationem, nobis per JohannemSecheford

& Johannem Candeler exhibitam, accepcrimus, qvaliter Confessor

carissimi fratris nostri regis Daciæ, qvi in episcopum de Scal-

helte in Islandia nuper est creatus, panem, vinum, servisiam, ne-

qve alium liqvorem, nisi lac et aqvam, ad manducandum et biben-

dum, sev pannum ad se et servientcs suos induendum, non habeat;

Pro qva qvidem causa idem episcopus dictos Johannem et

Johannem, ad Licentiíim pro duabus navibtts, extra regnum nostrum

Angliæ in terram prædictam, cttm victualibus et panno (solutis

prius cttstumis et aliis deveriis nobis debitis) libere transettndis,

habendam, penes nos proseqvi desideravit.

Nos, præmissa considcrantes, ac ctiam, qvod divinttm servitium,

communioneinqve et baptismttm in terra prædicta, absqve rclcva-

mine et auxilio nostris in hac parte, verisimilc est deficere ct ces-

sarc, eo qvod in dicta terra neqve frtimcntum, vinttm, neqttc sal

cxistant, ut informamttr, de gratia nostra speciali concessimtts et

licentiam dedimus eisdem Johanni & Johanni, qvod ipsi duas na-

ves cttm Mercatoribtts et Marinariis eisdem necessariis in dicto

rcgno nostro cum ccnttim Qvartcriis frumcnti, in tttraqve (videlicet)

navittm prædictaruin, ac aliis victualibus ct panno onerare ct car-

care, ac cxtra dictum rcgnttm nostrum in terram prædictam (soltt-

tis prius custumis ac aliis deveriis nobis dcbitis) libere transire,

ac ibidem easdem naves ad usum dicti episcopi cxonerare et dis-

carcare, ac ab codem episcopo et deptitatis suis hujusmodi mer-

candisas, prout in eadem terra existunt, recipcre, ct cttm cisdem

mercandisis naves prædictas oncrare et in rcgnttm nostrttm præ-

dictum cariare valeant licitc et impune; aliqvo statuto sive ordi-

natione, in contrarium factis, non obstantibus.

In cujtts &c.

Tcste regc apud castrtim suum de Wyndcsore XXVI. die Febrttarii.

Per Breve de Privato Sigillo.
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RISKUPA-ANNALAR JONS EGILSSONAR,

MKÐ FORM&I.Ay ATHUCAGRKlNliM OG FYLGISKJÓI.UM

eptir

Jón Sigurðsson.

Með sibaskiptunum varo harola mikil breytíng á Islandi
,
cinsog

annarstabar á Norourlöndum. Komings valdib tók vib af klerka

valdinu, og á Islandi rebi libTubsmaburinn í koiuings nafni því er

hann vildi. þab er því ekki um skör fram," ab Islendíngar hafa

skilib fall Jó*ns biskups Arasonar og sona hans svo, sem meb þeim

hefbi fallib hinir seinustu Islendíngar, hin innlenda stjórn libib

undir lok og hin litlenda byrjab. A&ur en sibaskiptin komu,

nefndu þcir aldrei annab en höfubsmanninn einn, meb nafni hans,

cn eptir þab kemur í stabinn einskonar hugmyndar-vcra, sem

þeír nefna "kóngsvaldib" eba "danska valdib", scm hafbi absetur

sitt áBcssastöbum og ríki sitt á Suburncsjum. Páll Stígsson grund-

vallabi þab mest, og því heíir hann vcrib lengi frægastur allra

höfubsmanna.

J>ab var og eblilegt, ab meb þessari miklu breytíngu fylgdi

einnig nokkur breytíng á bóklegum mentum lslendínga. Fyrst

framan af, eptir sibaskiptin, voru hin andlegu efni í fyrirriími,

og var mest starf allra helztu mannanna ab íslenzka lítlendar gub-

fræbisbækuV. Islenzk frumrit, sem nokkub kvebur ab, voru ekki

samin. Gottskálk J<5nsson, prestur í Glaumbæ, ritabi ab sönnu

annál, en hann er ckki annab cn uppskript hinna fyrri annála,

og haldib fram meb sama hætti til þess h&rumbil 1560. Gubbrandur

biskup hMt fram meb miklum áhuga ab láta rita og prcnta bæk-

ur, og cr þab mest útlagt, en Arngrímur prófastur Jdnsson fó*r

ab safna fornritum og kynna sör sÖgu landsins. f>á um aldamótin

1600 fcr fyrst ab bera á, ab menn haíi farib ab liugsa um hina

libnti æfi þjóbarinnar, og Arngrímttr vann scr ágætan orbstír fyrir

þab, ab hann kcnndi útlcndum þjóbum nokkub gjör ab þekkja
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Islendínga og einkum fornrit þeirra. En rit hans voru öll samin

á latínu, og voru þvf ckki alþý&leg. En um og eptir hans claga

voru samin rit á íslcnzku um nokkurn kaíla í sögu landsins, sem

enn eru til; þau eru eptir J<5n prest Egilsson á Hrepphólum í

Árness sýslu, J<5n Gizurarson á Niípi í Dýrafir&i og Björn Jóns-

son á Skar&sá í Skagafir&i.

þab er einkennilegt í ritum allra þessara manna, ab þeir eru

framar vonum ókunnugir sögu landsins fram a& si&askiptunum,

og þ<5 fer mikiÖ orÖ af, a& Jðn Gizurarson og Björn hafi vcrií)

har&la ví&lesnir í fomum íslenzkum ritum, enda sýna þa& og upp-

skriptir þeirra á býsna mörgum fornritum. En þeir hafa ekki

haft tök á, aÖ bera saman og meta sagnirnar, og hafa þessvegna

ritab meir eptir því scm þeir hafa heyrt, en cptir því sem þeir

gátu rannsaka&. En þetta er einnig í ö&ru tilliti vel farift: því

fyrir þessa sök hafa þeir ritáí margar frásagnir, sem myndazt

hafa me&al alþý&u, og lýsa á stundum ágætlega tímunum og hugs-

unarhætti manna, \}6 þær sö cnganveginn œtfó árei&anlegar í sögu-

legum skilníngi.

Allir hafa þeir, cinsog von var, sagt mest frá sifeaskipta tím-

unum, því þá var efnift sögulegast, og þa& er einkcnnilcgt , a&

hvcr þcirra hefir sinn blæ á frásögninni
,
og segir frá atri&um

sem hinir liafa ekki, e&a ö&ruvísi. þetta kemur bersýnilega af

því, ab hver þeirra fylgir sögum úr sínu hera&i, og segir glöggv-

ast frá þeim scm þa&an hafa veri&, e&a eignar þeim atgjör&ir

sem hinir eigna ö&rum. J^annig scgir Björn á Skar&sá töluvert

ö&ruvísi frá ymsum atbur&um vi& dráp J<5ns biskups Gerrcks-

sonar en Jdn pr. Egilsson, því Björn lætur Árna Dalskegg ur

Eyjafir&i sýna þar mesta framgaungu, en getur ekki Teits úr

Bjarnanesi, en síra Jón gjörir svosem mest út Teiti, en nefnir

ekki Dalskegg. Enginn segir eins ítarlega frá Jdni Arasyni cins-

og Björn, því enginn höf&íngi fyrir nor&an land hefir veri& eins

vinsæll e&a trega&ur, einsog J<5n biskup
,

þ<5 hann færi heldur a&

víkínga si& í liinum fj<5r&ungum landsins, og cr því au&sætt, a&

um hann hafa veri& miklar sögur fyrir nor&an. Jón Gizurarson

segir einna grcinilcgast fráGizuri biskupi, því Gizur^orláksson, fa&ir

J<5ns, var bró&ursonur Gizurar biskups, og þa& má einnig sjá á frá-

sögnum J<5ns, a& þar vestra hefir enginn veri& eins nafnfrægur

höf&íngi og Björn Gu&nason í Ögri. — J<5n prestur Egilsson segir

aptur á m<5ti mest og grcinilegast frá því, sem fram hefir fari&
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í Skálholti, og syfera og cystra, þar sem hann var kunnugastur.

Ættir telja þeir einmitt þœr, sem þeir koma vife sjálíir, og Jdn

pr. Egilsson segir einna ítarlegast frá Stcpháni biskupi og Og-

mundi, sem hann var í œtt vife.

Jdn Egilsson var fæcldur 1548, á krossmcssu um haustife (14.

Septembcr), og var fafeir hans Egill bdndi á Snorrastöfeum íLaug-

ardal, fæddur 1523, en afi hans var Einar prcstur Olafsson, sem

fyrst var prcstur á Seltjarnarncsi
,
og bjd þá í Laugarnesi, en

sífean í Görfeum á Álptancsi 21 ár (1531—1552), og seinast í

Hölum í Ytrahrcpp, scm almcnnt cru kallafeir Hrepphdlar (1553

—

1571. Einar prcstur varfe gamall mafeur, því hann var fœddur

1497 og andafeist 1580. Hann var minnugur og frdfeur, en nokk-

ufe hjátrúarfullur , sem sjá má á sögum þeim sem eptir honum
eru haffear í riti sonarsonar hans

,
og einkanlega er aufefundife,

hversu hinn forni hugsunarháttur, frá því fyrir si&askiptin, hcíir

verife ríkur hjá honum, þ<5 hann væri lengi prestur í hinum nýja

sife. f>afe er á Jcmi presti Egilssyni afe heyra, afe aíi hans haíi

ekki verife uppnæmur fyrir vofum, þar sem Diferik van Mynden

þorfei ekki afe gjora neinar skráveifur daufeur á jÖrfeum þeim sem

hann haffei umsjún yíir. Einar prestur var hinn mesti fulltrúi

Ogmundar biskups, haffei hann allt umbofe yfir Skálholts jörfeum

um öll Sufeurnes og upp afe Hvaliirfei, og hann var sá eini sem

Ogmundur trúfei fyrir afe sækja gerscmar sínar austur afe Hjalla;

sonur hans cignafeist og sífean Katrínu, ddttur Sigmundar biskups

Eyjdlfssonar
,
systursonar Ögmundar biskups, og þurífear Einars-

ddttur, scm köllufe var þiirí&úr "stdra". Skyldleiki Jdns prests

Egilssonar og biskupanna Stepháns, Ogmundar og Marteins sest

ljdsast á þessari töflu:

Egill Páll

I

Jón Uallbcra^ Olafur Asdís a Hjalla Ógmundur bp.

I, :
, I |

+1512
Stcphán bp. Ingiríður Einar prcstur Sigmundur biskup

+ 1518. |
|

í Görðum.
Martcinn Egill á Snorrastöðumw Katrín
biskup

|

+ 1570. Jón prcstur Egilsson í Ilólum.

JdnEgilsson var 11 ár í Skálholts skdla; um þann tíma getur

hann þess , afe hann reife mefe Gísla sýslumanni Sveinssyni þegar

hann rak sýsluna í fyrsta sinn, þafe var 1561, og tók hann þá
eptir hvafe var í sýslubrefi hans, og hvafe mikinn ágdfea hann

2
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hafbi af sýslunni. 1571 tdk hann vib Hrepphdlum af Einari presti afa

sínttm, og virbist svo, sem afi hans hafi þá farib ab Snorrastöbum, og

þar voru þeir bábir febgar Egill og hann 1579, því þá vitna þeir

um landamerki Garba á Alptanesi, en árib eptir hefir Einar prcstur

andazt, ab sogn síra J<5ns. Mefean Jdn pr. Egilsson var í Hrepphdlum

hefir hann safnab þar máldögum kirkjunnar vandlega, og sýnir

þab vitnisburfeur sdknarmanna hans, ab hann hafi lesiÖ þá alla

upp fyrir þeira og sýnt þeim bækur þær og máldaga sem hann haf&i

ritaf) eptir 1
. þetta fdr fram "4. sunnudag cptir páska, sem var

23. dagur Aprilis"
, 1592, og sýnir þab, ab hann hefir þá verib

enn í Hrepphdlura. En 1605, þegar hann ritafei annál þennan, er

svo ab sjá, sem hann hafi verift í Skálholti, og fcr tvcnnum sög-

um um flutníng hans þángafe. I œttatölubdkura Espáííns er sagt

svo frá, ab hann hafi einusinni verib ab losa stóra drángsteina

fyrir ofan Hóla, þar í fjallinu, hafi hann þá orfeib á milli stcina

meb þrjá eba fjdra fíngur, og verib þar fastur í tvö dægur eba

meir, meban stdrir járnkallar voru sóktir ofan ab Skálholti ; hafí

hann ort raunakvæbi meban hann var í þessum þrautum, og mist

síban fíngurna, og verib eptir þab veizlumabur í Skálholti. Líkt

þessu segir Jdn Halldðrsson í Hitardal frá: "cptir þab síra J<5n lask-

abist í hendinni í Hálafjalli, gafhann upp Hrepphóla, var veizlumabur

( Skálholti og lifbi þar framyfir 160t"2
. En Finnur biskup segir

söguna svo: ab J<Sn pr. Egilsson hafi fdtbrotnab á háskalegri byltu 3
,

Og hafi þá Oddur biskup rábib honum ab sleppa braubinu, og

bobib honum heim ab Skálholti, svo hann væri þar veizluprestur.

Oddur biskup var kunnur ab því, ab hann dr<5 fram ættíngja sína

meir en flestir abrir, og 1591 hafbi hann títvegab síra Sigurbi

brdbur sínum Breibabdlstab í Fljdtshlíb, og fengib einhvernveginn

síra Pál Erasmusson til ab sleppa þeim stab, sýnist Finni þá ckki

dlíklegt, ab hann hafi ætlab ab bæta síra Páli þetta upp, meb því

ab veita honum Hrepphdla. En hversu sennilegt scm þetta kynni

ab vera í sjálfu ser, þá kemur þab ekki heim, nema vib þab, ab

síra Páll fdr frá Breibabdlstab 1591, svo sem þegar var sagt, og

síra Sigurbur settist þángab ; en um síra Pál fiunst, ab hann var

kirkjuprestur í Skálholti 1605, og 1608, en ekki fyr, tdk hann

vib Hrepphdlum af Jdni presti Egilssyni, enda er og svo ab sjá á

J
) Máldagakvcr í safni Árna Magnússonar, Nr. GG A. í 8vo.

2
) BisUupa-sögur cplir Jón prófast Halldórsson.

3
) "postquam pcriculoso casu crus comminuerat". Hist. Eccl. III, 200.
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afhendíngunni, sem síra Jdn Egilsson hafl haldií) stabinn allan

tímann frá 1571 til 1608. Eptir þessu lítur svo ut, sem síra

Páil haíi vcrife gjörfcur aí) kirkjupresti í Skálholti, þegar hann fdr

frá Breifeabdlstab, en síra Jdn hafi fengife afe látá þjdna Hrepphdi-

um sín vegna um nokkur ár, cptir þab hann hafi komift til Skálholts,

og hefir þab þd varla geta& verift um mörg ár, því Oddur biskup

var ekki vanur at láta slíkt vi?) gángast. f>cgar síra Jdn skilaí)i

Hrepphdlum, var hann öreigi, og vantafei 4 liundruí) í fríÖu á stabar-

peníngana; kraffei eptirmaímr hans, síra Páll Erasmusson, þa?) fö af

honum vib votta og stefndi honum um þab, en fekk ekkert nema

ddminn. Eptirþetta helir Jdn prestur Egilsson án efa verib íSkálholti

hjá Oddi biskupi um lánga tíma, og finnst þess getife, aí) Oddur

biskup hefir skrifaf) upp sör til minnis, mefeal annara erinda sinna

1622, aí) hann ætlafti afe tala "um uppeldisleysi síra Jdns Egils-

sonar" 1
, en hvort síra Jdn hefir veri& þar alla tí&Odds biskups, vita

mcnn ekki. 16. Juni 1634 er bref um þaí), afe Gísli biskup Odds-

son hafi boí)if) Sveinbirni Jdnssyni, vegna sín og prestanna í Gaul-

verjabæ og Hruna, tiltckna aura í tillag mefe síra Jdni Egilssyni

föfeur hans, alls 4 hundrufe á landsvfsu, um þafe ár til jafnlengdar,

"en leggja aptur ef síra Jdni aufenafeist ekki því aö cyfea" 3
. Á

þessu er afe ráfea, scm síra Jdn hafi þá verife mjög hrumur orfe-

inn, og afe hann muni hafa verife allra scinast hjá Svcinbirni

syni sínum, og andazt þar.

Kona Jdns Egilssonar prests het þdrdís, og var af Mdkolls-

ætt efea Haga-ætt, af sama kyni og Magnils biskup Eyjdlfsson og

Kristín, kona Gísla biskups Jdnssonar, svoscm þessi tafla sýnir:

Magnús

Eyjólfur w Helga JiórSard.

mókollur cldri.

Magnús biskup Ingibjörgw Gísli Philippusson

+ 1490. í Haga.

Eyjólfur mókollur ýngri Hclga

í Haga.

i

Kristín^Gísli biskup Bjárni

Jónsson.
|

I)órdís^Jón pr. Egilsson

í Hólum.

J
) "Memorialia Odds biskups". A. Magn. 243. 4to.

2
) Brcfabók Gísla Oddssonar. A. Magn. 21G. 4to. bl. 193 b.

2V
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þðrdís var á lífi 1608, þegar sfra Jdn skilafti Hrepphó'liim.

þau síra J<5n og þórdís áttu þessi börn: Pál, sem varfe prestur í

Klausturhólum; Brand, sem prestur var í Holtum og bjó í Gutt-

ormshaga; Jó"n, sem prestur var í Vestmannaeyjum; Sveinbjörn og

þorgerbi. — Bróoir síra Jóns Egilssonar var Olafur, sem prest-

ur var í Vestmannaeyjum og var hertekinn þar 1627, og ritabi feroa-

sögu sína, sem kunnug er og til er prentufe bæfei á dönsku og íslenzku.

þegar Jón prestur Egilsson var kominn ao Skálholti, og þurfti

nú ekki um annab af) hugsa en gánga til borfts og sængur, heíir

hann lagt fyrir sig ao fara a¥> rita nokkufe, og mun þao satt vera,

aí) Oddtir biskup haíi hvatt hann til þess, því hann lagfei stund á

sögufræoi, og hafoi safnaí) mörgum handritum og ritao annál sjálfur,

en þafe brann mest allt í brunanum mikla í Skálholti 1630. 1 þaí)

cr aí) sjá, sem síra J<5n hafi byrjaÖ fyrst á aÖ gjöra s&r ágrip

af Skálholts-annál hinum forna, sfóan af Húngtirvöku, sem segir

frá, einsog kunnugt er, tim byggíngu Skálholts og um hina fyrstu

bisktipa þar, allt til datifea Klængs biskups; þetta ágrip er til enn 2
,

og er ritaÖ á þao, a?> þab s& gjört 1601, en síÖan hefir hann tekiö

fyrir sig aö halda áfrarn í sama lagi æfisögum biskupa til sinna

daga, og er svo aÖ sjá, sem hann hafi veriÖ kominn í vandræÖi

aÖ síÖusttt af pappírscklu, þegar þetta rit var á enda, því hann

hefir ritaÖ þessar stökur seinast aptanviÖ annálinn-:

Ekki er nú pilturinn pappírsríkur,

þó* prestur eigi aÖ hcita;

óbirgÖarmaÖur mun cnginn slíkur,

ckki má því neita;

hvar finnst annar honum líkur,

hver sem fcr aÖ lcita.

Af því aÖ hann hefir samiö þetta ágrip af Húngurvöku, og lagaÖ

rit sitt cptir henni, hafa margir ritaÖ annál hans sem framhald

ágripsins, og kalIaÖ hvorttveggja Húngurvöku , en hann sjálfur

kallar ágrip sitt af Húngurvöku "annál", og svo mun hann hafa

viljaÖ kalla þetta framhald, en enga fyrirsögn hefir frumrit hans

liaft nema þetta: "anno 1605 þann 5. Februarii", og er h&r tekin

fyrirsögn eptir þyí, sem Árni Magnússon hefir sctt.

i) F. Joh. Hist. Eccl. III, 200. Ekki gctur samt Oddur biskup um þcnna

sinn annál mcðal rita þcirra, sem hann saknabi eptir brunann (Mcmorialia

í A.Magn. 243. 4.)

s
) A. Magn. 110. 8vo., mc5 licndi síra Jóns Kgilssonar sjálfs.



MSKUPA-ANNÁLAll JÓNS EGILSSONAK. FORMÁLI. 21

Nú cr afe scgja stuttlega frá bandritum þeim, sem cg hefi

liaft fyrir mer þogar eg bj<5 annála þcssa til prcntunar:

1. Handrit á pappír í safni Árna Magnussonar Nr. 390 í 4to.

Árni lýsir því bczt sjálfur, á þenna liátt : "þessir Biskupa-annálar

síra Jóns Egilssonar eru anno 1709 ritafeir af Styr þorvaldssyni,

eþtrr autographo síra J<5ns sjálfs, og sífean acciiraté confcrerafeir

í Kaupmannahöfn 1721:. Autographum síra J(5ns Egilssonar fekk

eg hjá vicelögmanninum Oddi Sigurfessyni 1707: haffei tilforna

verife eign herra Odds Einarssonar biskups
,

og hcfir hann in

marginibus annóterafe hÖr og (h)var. Aptan vife voru og einar og

aferar annotationes, sumar mefe hendi hcrra Odds, sumar afe hans

forlagi skrifafear". — Á öferum mifea scgir Árni , afe annállinn sö

frá upphafi til enda ("a capite ad calcem") mefe cigin hendi síra

Jóns. — Hvafe af frumritinu er sífean orfeife vita menn ekki , en

afskript Styrs, sem þegar var ncfnd, er 194 blss. mefe stórri fljóta-

skriptar hendi, lítt bundinni, og cr nákvœmlcga leiferett mcfe hendi

Árna sjálfs; má því byggja uppá, afe lnín er áreifeanleg; henni er og

fylgt hcr afe öllu, ncma afe stafsctníngu til, þarcfe óþaríi þótti afe fylgja

henni í svo nýju riti, enda er hiín í fám greinum serlega einkcnnileg,

nema afe luín hcfir fu fyrir/ milli tvcggja hljófestafa (hafui, afui),

ie fyrir e, eins eptir g og k og cndrarnær, ij opt fyrir í
f
ck fyrir

kk o.s. fr. — Svo hcíir hagafe til, afe annállinn sjálfur heldur áfram

til bls. 179 í handritinu, þ. e. hcr til endans á 95. kap.; þar næst

cru vifeaukar höfundarins, mefe þcssari fyrirsögn: "Corrcctura.

Um nokkra þá hluti, scm mcr hafa fallife dr miöni"; — og cr þafe í

handritinu á bls. 179—191, cn sífean koma grcinirnar uum mestu

grásárV og "um mcstu snjóa" (bf. 191—193), einsog hðr er í 96.

og 97. kap. , sífean eru fimm smágreinir, scm ciga inn í annálinn,

og cru þafe afe líkindum þær, scm Árni Magniísson bcndir til afe

sc ritafear mefe hendi Odds biskups, cfea afe hans forlagi (handr.

bls. 193— 194). Alla þessa vifeauka hcfir Ámi Magnússon látiö

skrifa upp aptur, og suma hefir hann sjálfur skrifafe upp, og sett

þá inn í annálinn sjálfan á þcim stöfeum sem honum hefirþdtt bezt

ciga vife. f>essu er her einnig fylgt, og eru vifeaukar þessir í [ ],

en afe öferu leyti mcfe sama lctri og annállinn sjálfur.

2. Handrit á pappír í safni Árna Nr. 213 í arkarbroti, mcfe

hcndi Jóns prests Erlendssonar í Villíngaholti, scm mcst ritafei fyrir

Brynjdlf biskup Sveinsson. ^etta handrit cr afe líkindum herumbil

frá 1650. ^afe er 61 blss. mefe settri hönd og greinilegri, og
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byrjar einsog hor : "Nokkrar frásagnir o.s.frv.", en hættir neoarlega

á blabsíeu meb fyrirsögn 90. kap. :

uNú er um ætt herra Gísla".

—

Er þar af aubsætt, ab liandrit þab, sem síra Jdn Erlendsson hefir haft

fyrir ser, hefir vcrib dfullkomib, hvernig sem þetía er til komib, og er

þessnú vandgetib. En líklegt er,abmenn hafi fengib ser afskriptir af

riti síra Jdns Egilssonar, meban þab var ekki ftillbúib, og þar frá se

ílestar þær afskriptir sprottnar, sem menn hafa haft mjög víba á Is-

landi. J>ab virbist og aubsætt á ritum Finns biskups og Jons Espdlíns,

ab þeir hafi ehumgis haft fyrir ser afskriptir samkynja þessari.

En Ámi Magnússon lýsir henni svo, ab þar se "misskrifab víba,

þd eigi svo mjög í atribum — sumt sem á ríbur; — undanfelld

smá-orb— aukib í smá-orbum — interpdlerab í ættartölum ,

\ þetta

er og svo, og fyrir þá sök kemur þab, sem þessir fyrgreindu höf-

undar hafa bersýnilega tekib eptir síra Jdni Egilssyni, einmitt heim

vib þessa afskript og abrar henni líkar, en ekki vib frumritib. þetta,

sem á milli ber, má vel rekja, en þab varb samt ekki tínt til

her, vegna þess, ab sá samanburbur hefbi orbib fjarskalega mikib

mál
,
og verbur ab ætla þab þeim sem bera saman sögurnar ; en

her er ab eins getib þess, sem annabhvort er vibauki eba lítur út

til ab kunna ab vera rettara en abalritib hefir, og er þab eignab

her síra Jdni Erlendssyni, þd eg þori alls ekki ab fullyrba, ab

þab se af honum samib. — Handrit þetta hafbi annars Árni Magn-

ússon fengib frá Gísla Jdnssyni í Máfahlíb, en Sigurbur Björnsson

lögmabur geíib þab Margretu Magnúsddttur, konu Gísla, og var þab

þá stdr bdk, meb sögum á, sem Arni Magnússon tdk í sundur í parta.

3. Handrit á pappír í safni Árna, 408 d. í 4,Q
, lasib og í blöbum,

en upphaflega ritab meb settri og greinilegri íljdtaskriptarhendi.

Fremst hefir Ámi sett "continuatio liúngurvöku", en dregib þetta

svo út aptur og sett í stabinn: ubiskupa-annáll síra Jdns Egils-

sonar". Handritib sjálft hefir þcssa fyrirsögn: "Gamlir annálar

af öllum Skálholts biskupum á Islandi, og hvab merkilegt vib hefir

borib í hvers eins tíb, mcb ættartölu þcirra barna og höfbíjigs-

manna í landinu frá því datum skrifabist 1050" 1
; síban hcfir

þab formálann, einsog her, en hversu lángt þab hefir náb, sest nú

ckki, því týnt er apían af því eitt blab eba íleiri, svo þab hættir

meb þessum orbum í 88. kap. (her): .... "|>essum bábum stjörn-

um, þd heldur hinni fyrri, fylgbi eptir peníngan(-fall o. s. frv.). —

l

) Jy\'i í þcssu handriti er 1050 sett sem yígsluar íslcifs, í staðinn fyrir 1056.
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Hanclrit þetta hcfir ab cins nokkurn oroamun frábrugoinn afskript

síra Jdns Erlendssonar, en er henni í allflestum greinum samhljdoa.

Árni Magnússon scgir, ao bok su, sem þessi skræoa se úr, hafi

verib rituí) á þáfti í Kjós 1662 og 63, og verio meb sömu hendi,

cn Árni "fekk kverib í Kaupenhafn af Jónas Dabasyni" l
.

4. Handrit á pappír, í safni Árna Nr. 375 í 4to., skrifab

meb smárri en greinilegri fljdtaskript nálægt 1650, því fremst

stendur "anno domini 1650", og þrjár vísur eptir Jón prófast

Arason í Vatnsfirbi , sem lofa gub ab biskupa-valdinu letti. I

þcssu handriti er ágrip síra Júns Egilssonar af Húngurvöku fram-

an vib, og er rit hans ekki abgreint nema svo , ab formálann og

fyrsta kapítulann vantar (því þab hefir þdtt vera fyllra í Húng-

urvöku), en tekur til á þorláki hinum helga, meb þessari fyrirsögn:

"Umhinn helgaþorlák biskup". J>ar eru vibaukar í ættartolum, eins

og í afskript síra J(5ns Erlendssonar , en þ<5 meira afbakab
,
og

cndar eins, meb fyrirsögninni : "Nú er um ætt hcrra Gísla'\

Árni Magnússon hefir ritab þetta framan vib: aHúngurvaka cum

continuatione síra Júns Egilssonar. þetta excmplar hefi eg fengib

af Jónas Dabasyni, en honum sendi þab til Kaupinhafnar Sigurbur

BjÖrnsson lögmabur".

5. Handrit á pappír, í safni Árna Magnússonar Nr. 408 b.

í 4to. þetta handrit er frá 1692, ritab meb smárri íljótaskriptar-

hcndi, bundinni, og er 46 blss. — Fyrirsögn þess cr:
uSkáIhoIts

biskupa annáll" og byrjar á: "Teitur het mabur, er Skálholt bygbi

fyrstM o. s. frv. , en sleppir formálanum
;
þab endar meb andláti

síra Bjöms í Hruna: "1568 í föstuinngáng" (í 83. kap. lier.), en

vera kann ab blab vanti aptan af. Handrit þetta hefir sumstabar

skotib inn í ættartölumar , en cr allvfba mcira afbakab en hin,

sem ábur eru talin, og einkum í ártölum. Árni Magnússon kvebst

hafa fengib þctta handrit "1710 af Benedikt Ilannessyni frá Snæ-

fjöllum, cn hann af Grími Einarssyni, Eyjólfssonar".

6. Handrit á pappír í átta blaba broti, Nr. 408 f. í 4to í

safni Áma Magnússonar. þar er framanvib ágrip síra J<5ns Egils-

sonar af Húngurvöku
,
og er þab meb annari hcndi og úr öbru

kvcri , scm hefir verib "frá Hvammi" (í Hvammsveit). En rit

síra Jóns Egilssonar kvebst Árni Magnússon hafa fengib a
frá

') þ. c. Jdnas Daða son sýslumanns í Kjósar sýslu Jónssonar, scm kallaði

sig Gam, því inóðir hans var dónsk og hctMargret Gam, hann var Ilck-

tor í Maribo og Ncstvcd, f c. 1731.
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Magnúsi Arasyni 1
í Haga", aptan vib annála sem vovu frá Haga

á Barbaströnd. Höndin er nokkui) óásjáleg íljótaskript , en þó

all-læsilcg, og er fyrirsögn þar: "Annáll um biskupa í Skálaliolti,

frá því þab var fyrst stiptab", cn þab byrjar svo: "Teitur hét

sá cr fyrst bygbi Skálaholt", og sleppir formálanum. þetta hand-

vit er án efa ágrip af öbru , sem hefir verib af liinum betri , cn

hhr cr stytt mjög, og þar ab auki cr týndur mikill kafli, frá því

í sögu um Svein biskup og til þess sagan um Gizur Einarsson

endar. £á er stutt um Martcin, cn um Gísla Jónsson er ymsu vib

bætt, sem Haga-fólk hefir orbib ab vita nákvæmlega. þessi frásögn

um Gísla biskup cr hhr fylgiskjal VII. þar eptir er stuttlega sagt

frá Oddi biskupi. Seinast stendur MHs T. s. cg. henctt^ og mun þab

vera nafn þcss scm ritab hcíir, sem kynni ab vera síra Halldór

Teitsson í Gufudal, prófastur í Barbastrandar sýslu 1639 og þareptir.

7. Handrit á pappír Nr. 208 í arkarbroti í safni Árna Magnus-

sonar. þab er 24 blöb mcb hrikalegri íljótaskript
,
og er úr bók

scm átt hcfir síra þorleifur Kláusson á Útskálum (1660—1699).

þar er fyrst ágrip síra Jóns Egilssonar af Húngurvöku, og svo

annáll hans einsog framhald, án abgreiníngar , en handrit þetta

er í engu merkilcgt.

8. Handrit á pappír Nr. 207 í arkarbroti í safni Árna.

þab er meb hendi Ásgeirs Jónssonar, sem skrifabi mart fyrir

^ormób Torfason, og cr þar Húngurvaka á undan, eptir slæmu

handriti, og svo er cinnig annáll síra Jóns, (" cptir cxemplari

chartaceo, parum accurate scripto", segir Ámi Magnússon). Árni

fckk þctta handrit frá ckkju íþormóbar 1720.

9. Handrit á pappír í safni Árna Nr. 408 a. í 4to. þetta

handrit cr 39 blöb, mcb laglcgri íljótaskriptar hcndi frá herumbil

1700, og hafbi Árni fengib þab frá Ormi Dabasyni, sýslumanni í

Dala sýslu, 1721. J>ab byrjar, einsog sum hinna, á þessu : "Teitur

híit mabur nokkur, cr Skálholt bygbi fyrst", en endar á skiptap-

anum í Hornafirbi 1583: aþar voru eptir 14 ekkjurn (sbr.

snemma í 84. kap. hcr.) þctta handrit fcllir úr nærri allar ætt-

artölur, brcytir og styttir, þykist leiferötta sumstabar, t. a. m. um
Staba-Árna, bætir sumstabar vib, t. a. m. um bróbur Eystein, ab

hann hafi verib frá Helgafclli, o. s. frv., en er í ílestum greinum

J
) J»að er an efa sá Magnús Arason, seni var "Ingenicur-capitain" og var

við lantlmælíngar a Islandi, en drukknaði á Breiðafirði 1728.
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óáreibanlegt. Arni Magmísson hefir ritab þctta á sebil sem er í

handritinu :

ltút biskupa-annálum síra Jðns Egilssonar hefi eg seo

mörg excerpta, sum örstutt, sum uppá nokkur Örk ; eru þessi

excerpta optast misskrifub h&r og hvar, og öldiíngis <5nýt fyrir

þá scm sjálfan annálinn eiga. Nokkur þvílík cxcerpta hefi eg

eignazt, confererab þau vib opus síra Jóns og sfóan í sundur

riíib". þctta hanclrit er og ab engu gagni.

10. Handrit á pappír í Kalls safni í hinu koniínglega bóka-

safni, Nr. 615 í 4to. f>ar er á fyrst Hiíngurvaka, ómerkileg af-

skript, og þarnæst annáll síra Jóns án fyrirsagnar og formála,

og byrjar svo: "Teitur het mabur, cr Skálliolt bygbi fyrst", cn

endar seinast í 89. kap. á orbunum: --sá var sannorbur cr hana

sá". Afskript þessi lítur út til ab vera ritub í Borgarfirbi, nálægt

1700; hún er af hinum skárri ágripum.

11. Handrit á pappír mebal hinna nýju handrita (Nye hon-

gelige Samling) Nr. 1268 í arkarbroti í hinu konunglcga bdka-

safni. þetta handrit er meb hcndi Árna Böbvarssonar skálds, og

cr ritab á aflángan kvart, cba arkarbrot, lagt saman tvöfalt ab

endilaungu. þar er á, auk annars : Hiíngurvaka, einsog hinar

almcnnu af lakara tægi, þar eptir kemur án abskilnabar, einsog

nýr kapítuli: "frá hinum heilaga þorláki biskupi
,,

j
og kemur þab

saman vib 2. kapít. hcr, cn fonnálanum og 1. kapít. er sleppt. —
Eptir kapítulann um þörlák biskup kémur þessi fyrirsögn: ^'Her

byrjar annála fra anno CTOCCX til anno COdlxxí, uin Skálholts

biskupa, hverja saman skrifab hefir síra Jon Egilsson ab Hólum

íllreppum". þá byrjar 3. kap. (her):
u8jöundi biskup Páll Jóns-

son" o. s. frv. og heldur síban áfram, þángab til scinast í 89. kap.

ab þab hættir meb orbunum: u
sá var sannorbur cr hana sá".

þab lítur svo út, sem þctta sc skrifab eptir handriti því, scm hcr

nœst á undan var talib (Kall. 615.), cba öbru því samhljdba, cn

þar ab auki hefir þab á stöku stöbum grcinir, scm Árni Böbvars-

son mun eiga sjálfur. þær cru cinkum tvær; önnur þar sem

sagt cr frá andláti Ólufar ríku, 'fþaí um þá datum var 14=90"

(30. kap.), þar stcndur hjá: votta bref í Ljáskógum",

og mun þab vera sönn leibrcttíng, því skiptabrcf eptir hana er
•

cnn til, og er þab frá 1480; önnur er um Ögmund biskup : ab

liann hafi vcrib í Sor-klaustri hálft annab ár, og andazt um kynd-

ilmessu leyti 1543, hann liggi þar grafinn í klausturkirkjunni

í mibju kirkjugólfinu, og á líksteininum standi: "Augmundus
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episcopus Islandus] sumirsegja: Augmunclus Islandiæ episcopus".

Afe öferu leyti er handrit þetta ekki atkvæfeamikife.

12. Handrit á pappír í safni Rasks á sívala turni, Nr. 48 í

4to, mefe hálfscttri hendi síra Markúsar Eyjólfssonar á Söndum

(1796 og þar eptir) ; heíir hann ritafe þetta íDölum á ýngri árum

sínum. I þessu liandriti er formálinn og fylgir þafe afskriptunum

af betra tægi og endar eins : "sá var sannorfeur er hana sá. anno

1555". En þar næst kemur: "anno 1587 deyfei herra Gísli bisk-

up Jónsson afe Skálholti, afe Cörfeum sufeur á Alpfanesi". J?ar eptir

kemur um Odcl biskup og um Gísla Ocldsson (án afegreiníngar)

eptir áraröfe frá 1588, og endar 1639 mefe útkomu Brynjólfs bisk-

ups. Magnús sýslumafeur Ketilsson hefir getife þess utanmáls vife

ár 1594, afe allur þessi vifeauki sö eptir Birni á Skarfesá, en síra

Markús hefir ekki tekife eptir því, og kallar þafe allt "annála síra

Jcms Egilssonar" á hverri opnu.

þar afe auki hafa mörg óprentufe annálarit tekife úr riti síra

Jcms. Eitthvert hife stærsta af ritum þessum er annáll í safni

Árna Magnússonar 407 í 4to, á353 blöfeum, ritafeur herumbil 1703.

Árni Magnússon heíir fengife þennan annál 1710 frá þorbjörgu

Sigurfearclóttur á Kúlu í Arnarfirfei. þar er mikife um biskupa,

bæfei í Skálbolti og á Hólum, og nær til Jcms Vídalíns og Bjöms

þorleifssonar , eru þær frásagnir bygfear á annál síra Jdns Egils-

sonar, þafe sem hann nær, og auknar úr Flateyjar annál og annál

Björns á Skarfesá, en ekki hefir höfundurinn haft annafe fyrir ser

af annál síra Jóns , en hin venjulcgu ágrip. — Sama er afe segja

um Jcmprófastllalldórsson í Hitardal, í biskupa sögum hans. Finnur

biskup hcfir tekife eptir því, afe svo er afe sjá semBjörn á Skarfesá haíi

ckki þekkt rit síra Jcms Egilssonar, en þar sem Björn talar um
í frásögunni um Ögmund biskup vife ár 1542: afe Ocldur biskup

hafl "látife þessháttar frásögn upp skrifa eptir Egli nokkr-

um, ráfevöndum, skýrum og skilvísum manni, sem heíir verife vel

til aldurs kominn þegar þetta hefir til borií) :
vi — þá er líklegast

afe taka þetta svo, sem Bjöm hafi farife fefegavillt, eptir minni sínu,

því hitt er cins víst þar fyrir, afe hann muni einhvemtíma hafa haft fyrir

s&' annál eptir Odd biskup, efea uppskrifafear greinir úr honum, en

ekki annál síra Jcms; en líklegt er, afe Oddur biskup hafi nefnt síra

Jdn í sínum annál, þar sem hann hefir tekife eptir honum. Hitt

») Annálar Björns á Skarðsá 1, 130; sbr. F. Joh. H. Eccl. III, 202 athgr.
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getur ekki stabizt, ab gjöra þab handrit um biskupa, sem nú er í

safni Árna Magniissonar Nr. 215 í arkarbr. , ab riíi Egils eba síra

Jóns Egilssonar (Finn. Joh. Hist. Eccl. III, 202) því þao er víst,

aÖ Jón Gizurarson á Núpi er höfundur handritsins 215, sem bæbi

sýnir hönd hans og frásögnin sjálf á mörgum stöfcum.

þó* ekki væri annab merkilegt vib biskupa-annála síra Jóns

Egilssonar en þab, ab þeir eru hib elzta rit, svo teljanda s&, sem

samib er á íslenzku um sögu landsins eptir sibaskiptin, þá er þetta

eitt nóg mebmæli til þess ab þeir væri prentabir, því þesskonar

rit eru hin rfcttu frumrit til sögu landsins, og því fleira sem prentab

verbur af þeim, þess hægra verbur ab semja yfirlit yíir alla sögu

þess. En þab er mart fleira, sem er eptirtektar vert í þessu riti: ab

efninu til sýnir þab sannorban mann, einfaldan og frómlundaban,

sem segir hispurslaust frá því sem hann hefir heyrt, án allrar

hlutdrægni; ab frásögninni til, þá er þab svo liblega samib, eink-

um þar sem nokkub er sögulegt, ab varla mun vcrba sýnt betra

rit annarstabar, þar sem líkt stendur á. Höfundurinn hefir lítib

þekkt af íslenzkum sögum, nema Húngurvöku, og ef til vill þor-

lákssögu, enda stælir hann ekki eptir þeim, heldur segir hann frá

í daglegu máli, og meb þeim blæ, sem lýsir hvernig afi hans og

síra Jón Bjarnason og Jón refur hafi farib ab scgja frá. Og
þetta er einmitt kostur vib frásögnina, sem minnir oss á Ara

prest hinn fróba, því hann greinir oss á líkan hátt sögumcnn sína.

þessir sögumenn síra Jóns eru einnig merkilegir, fyrst afi hans,

sem hafbi verib sjálfur meb Stepháni biskupi, vcrib mesti triínab-

armabur Ögmundar biskups og flogizt á vib Dibrik van Mynden,

verib prestur mörg ár í hinum forna sib, og enn fleiri ár í hinum

nýja, og lifab nær því heila öld (frá 1494 til 1580); — þar næst

móbir hans, sem lá á fótum Ogmundi biskupi, 9 vetra, þegar

hann var tekinn á Hjalla. — þribji síra Jón Bjarnason í Skálholti,

kappinn , sem var sjálfur foríngi stabarmanna til ab verjast móti

árásum Jóns biskups Arasonar, kastabi lyklunum í Martein biskup,

þegar hann neyddist til ab meta hann mcira enn stabinn, og kvab

fyrstur upp daubadóminn yfir þeim febgum, Jóni biskupi og son-

um hans. — Fjórbi Jón refur, sem var sjálfur banamabur Dibriks

van Mynden í Skálholti.— Fimti Gubni þormóbsson, sem var meb

sjálfur í SaubafcIIsreib; auk annara fleiri, sem ekki eru nafngreindir.

— Lýsíngar vibburbanna bera þessa og einnig ljósan vott, því

svo cr greinilcga lýst t. a. m. Skálholts-lííinu á dögum Ögmundar
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biskups, og ymsum vibburbum, ab þab er einsog mabur sæi þab

nu, eba væri vib staddur, svo greinileg og ljósleg er frásögnin.

Eg þykist vita, ab sumum muni þykja sagan sýna mann hjá-

triíarfullan og aubtriía, og eg sé, ab hinn ágæti sögumabur vor,

J<5n Espólín, hcílr undrazt, og ekki þótt þab trúlegt, ab síra J<Jn EgUs-

son kynni ab hafa trúab því, ab bann Jóns biskups hryni á D&ba

í Snóksdal, eba ab síra Árni í Hitardal hefbi getab varib Daba

fyrir því meban hanrí lifbi. Eg vil ekki bera þetta af síra Jóni

mínum, en þab er ekki framar hann cinn sem heíir trúab þessu,

heldur en því hcfir verib almennt trúab þegar aíi hans vissi til,

og öll sú öld hefir trúab því. Og þab er ekki þetta eitt sem lýsir

trú á ymsu, sem menn nú kalla hjátrú, en hefir þá verib djúpt

innrætt mönnum og án efa haft mlkil áhrif á þá. J>ab er aubrábib

á frásögnum síra Jóns, ab menn hafa trúab því, ab hvert illvirki

hefbi þesskonar eptirköst; þab kemur eins fram á banamönnum

Jóns biskups Gerrekssonar og Dibriks og Peturs spons, cins og

á morbíngjum Jóns biskups Arasonar og sona hans ; Gizur biskup

þarf ckki annab cn taka ofan krossinn £ Kaldabarnesi til ab leggj-

ast banaleguna. — En hverjum getur miklazt þctta, sem þekkir

galdra-trúna á 17du öld, sem leiddi marga saklausa á bálib, fyrst

í Danmörku og öbrum löndum og síban á Islandi. I þessum cfnum

hefir hvcr öld sín einkcnni og sína dóma, og er ekki vert ab fara í

hart um þab, hvcr muni trúa þar of miklu eba of litlu. — þab cr

cinnig aubsætt á frásögum síra Jóns, ab menn hafa trúab á stjömur,

á forspár manna, á þab ab sálir væri í Hcklu cldi, ab tröll væri til

o. s. frv., cn þetta hafa menn fyrri hcyrt, og er varla ástæba til ab

undrast þab, þegar mcnn vita, ab lærbir mcnn á Islandi hafa verib

spurbir ab því fyrir ckki nema rúmum hundrab árum síban frá sjálfu

vísinda fclaginu í Danmörku, hvernig ísinn á Islandi gæti orbib svo

harbur ab honum yrbi brennt 1 — (sjálíir lærbu mcnnirnir hcldu þá

í Danmörku, ab surtarbrandurinn væri ckki nema gamall ís !)
—

og slík dæmi eru ekki allfá í vísindasögu mannkynsins. Allt

þetta getur orbib efni í höndum sögumanna og skálda til hinna

ágætustu rita, og vcr Isleridíngar eigum efni í mörg slík, sem

eflaust munu koma fram þcgar tímar líba.

') N. Mohr, Forsög til en islandsk Nalnrhistoric. Kh. Í786. 8. bls. 324.

— Rcktorinn á Hólum haföi orðið fokrciður, og svarað aptur, að hann

hóldi maðurinn scm spurði mælti vara sig, að hann yrði ckki sjalfur að

tólk cða cinhvcrju öðru af tómri vísintla-hnýsni.

I
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IVoKKTlAft frásagnir þeirra hluta, sem ábur á fyrri tímum hafa

skcb, í tíb þeirra biskupa sem fyrri voru, í eitt samanskrifao til

minnis, eptir því sem eg hefi heyrt gamla menn segja, eptir

sögn sinna forfcbra, og eg heíi einnig heyrt mína foreldra mer

skýra
,
og síra Einar Olafsson, minn afa , sá er fæddur var anno

1497, en deybi anno 1580, en til sumra hluta hefi eg sjálfur vitab.

þab cr her svo í þessu, sem í íleirum frásögnum, ab her

verbur margs ab geta, og kemur þ<5 allt nibur í einum stab, svo

sem ab mörg vötn falla í sjó* og koma þaban aptur, en minn

frómur lesari 1 lagfær og les í málib, og legg þab í minni sem

lærdómur er ab. Verbur her ab geta ílestra hluta, bæbi þess sem

gagn cr ab og ekki gagn, og lítib til lærdóms ab vita, heldur

mætti þar ab hlægja, því æ jafnan er illgresib meb hveitinu í

orbum sem gjörbum.

1. í fyrstu verbur ab geta biskupanna, serhvcrs meb nafni,

hversu lengi hver hefir verib;

2. hvab hafi á hans dögum vib borib; —
3. hverir ab hans ættmenn og nibjar shu ;

—
4. hvcrir nafnkunnugir ríkismcnn þá hafi lifab ;

—
5. hverir ab nú seu þcirra ættmcnn á lífi.

Sá annállinn, sem eg hcíi ábur skrifab 1
, hcldur um þab,

hvernig þab Skálholt var fyrst bygt, og hver þab gjörbi, og hverir

hans ættmenn voru.

Sá het Tcitur, er Skálholt bygbi fyrst, sonur Ketilbjarnar

frá Mosfelli. Sonur Teits var Gizur hvíti, sem mcb kristni kom

til Islands og Hjalti á Núpi, mágur hans. Sonur Gizurar var

I. ISLEIFUR, sá var hinn fyrsti biskup íSkálholti; hann var

1 "Sá annállinn, sem eg hefi áiYur skrifair]. Hcr mcð mcinar síra Jón,

ócfað, eæcerplum úr Hiíngurvoku, sem sami síra Jún Egilsson hcfir gjört

1001, og cg hcfi sðð með hans cigin hcndi ritað í kvcri in octavo,

sem fyrrum hafði alt hcrra Oddur Einarsson, biskup í Skálholti". Á. M.
— J>etta kver, með hendi síra Jóns Egilssonar cr cnn til í saTni Arna

IMngnússonar. (Nr. 110. 8vo).
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vígímr tíl biskups L ára ab aldri, og því nærri þá haf&i Island

kristio verib; þao ske&i anno 1056, deyfti anno 1080.

II. Annar biskup GlZUR, sonur hans; á hans db'gum var

tíundargjörbin fyrst byrjuo her í Iandi og skyldi skipta í fj<5ra

staoi, svo sem nú, og var í þeim ráoum meb biskupi og íleirum

lærbum mönnum síra Sæmundur í Odda, hvern þeir köllubu hinn

fróba. Biskup Gizur hann let og telja alla skattbændur á Islandi,

í fjórum fjórbúngum, og var Norblendínga fjórbungur ríkastur: þar

voru XII c 1 skattbændur. — Eptir andlát biskups Gizurar þótti

allt Island snúast til allrar óáranar. Gizur deybi anno 1118.

III. Biskup þORLÁKUR RUNÓLFSSON, deybi anno 1133.

IV. Biskup MAGNÓS: sá brann inni í Hitardal næsta daginn

eptir Michaelismessu og LXX menn meb honum. þab skebianno 1148.

V. biskup var Klængur, norblenzkur, hann deybi anno 1176.

2. VI. biskup var þORLÁKUR, hvcrn þeir köllubu postula Is-

lands. Á hinna þriggja biskupa tíb cr ekki skrifab hvab þá varb til

tíbinda og hverir menn þá voru; en á dögum þorláks biskups er

þess getib, ab sá mabur mjög aubugur haíi verib, sem het Jó*n

og var Loptsson, hann bj<5 ab Keldum á Rángárvöllum og vildi

byggja þar klaustur, en endist ei til. J>essi Jdn hafbi systur

biskup þorláks fyri frillu og átti vib henni son, er Páll hét,

hann varb biskup eptir þorlák, móburbróbur sinn. J6n Loptsson

hafbi mikla óvild á þorláki biskupi og sat optlega um líf hans,

hvar (um) eg vil fátt segja 2
, svo sem eg hefl lesib og heyrt:

Biskup var eitt sinn kominn til Breibabðlstabar í Fljótshlíb,

og kom Jón þar og vildi banna biskupi ab gánga til kirkju frá

stofu; en er biskup spurbi þab, gekk hann til kirkju, og er hann

kom nær Jóni, þá leit biskup til hans , en J<5n var meb reidda

öxi og vildi höggva biskup í höfubib ; cn svo skebi
,

þab hendur

Jdns krepptust í olbogabótum, svo hann gat þær ei rétt, þar til

biskup kom til kirkju, þá gat hann þær rétt.

I annab sinn sat hann fyrir biskupi í heibinni á millum

Klofa og Stdruvallna meb XXX manns; en svo skebi, ab þá bisk-

i; þ. c. tólf hundruð (12x120=1110).

2
)
Frásögur þessar, um viðurcign j>orláks biskups hins helga og JónsLopts-

sonar í Odda, cru einnig ílcstar í ^orláks sögu, þó cr tilræðið við biskup

cignað þar Jjorsteini, syni Jóns, cn scinustu söguna, um sjón Jóns á

fjöllunum, hcfi cg ckki gctað fundið í J>orlaks sögu.
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up reií) frá Klofa kom yíir hann og hans menn hvítur skýflóki

(ab Jdni og hans mönnum sýndist), og sá ílóki leife suour eptir

heioi og allt sufeur til Vallna, en Jón og hans menn hvorki sáu

ne heyrou biskup ne hans menn fyr cn þeir voru suftur komnir.

I þrifeja sinn fór svo og líka, aí) biskup reio til Skarfes á

Landi
;
þar kom J<5n einusinni meo XL menn, og ætlaoi ao banna

biskupinum kirkjuna, og gjöroi svo scm afcrar trafeir af sínum

mb'nnum þá biskup kænii. En svo bar til, ab hann sá alla nema

biskup og kapellan hans, og ekki vissi hann grandio af biskupi

fyr en kom til kirkju.

Og þessa ofsókn lagbi hann ekki af fyr en svo skebi, ab þá

Jón reib norban Kjöl meb mönnum í fogru vebri
, þá gjörfei ab

honum hríb í fagra sólskini : honum einum , en ekki mönnum
hans ; hann forbabi ser og fór undir einn stein, en sem hann kom

þar, sýndist honum þar nibur undir ser opib helvíti
,
og djöfla

farandi mcb glóandi járnkrókum, reibubiinir ab draga sig ofan

til sín ; honum kom þá til hugar ab heita því, ab mótstanda aldri

þorlák biskup, og strax þá linnti þessari hríb meb fullu, hver

ábur var meb fjuki og frosti. Frá þessu sagbi hann biskupi

sjálfur, einusinni þá þeir ribu á þíng.

^orlákur biskup var fæddur á íllífearcnda í Fljótshlíb, í f>or-

láks skemmu, sem svo er köllub, en var ábóti í þykkvabæ ábur

hann kom til Skálholts ; hann dcybi þorláksmessu fyrir jól, en

hans bein upp aptur tekin þorláksmessu cptir þíng, og lögb í

kistu og gjört ab skrín. Hann deybi annum 1193.

3. VII. biskup PÁLL JÓNSSON. Hann deybi anno 1211.

VIII. biskup MAGNÚS, vígbur anno 1216.

IX. biskup SiGURÐUR, dcyfeianno 1298 K Ekki hcfi eg heyrt

sagt nokkufe um þafe , hvafe skefe ellcgar vife hafi borife á mefean

þessir þrír voru biskupar.

X. biskup Árni ; ekki er og hcldur um hann grandife, þafe eg

muni, hvorki sagt nh skrifafe 2
. Deyfei anno 1298.

XI. þá cr hinn cllefti biskup Árni HELGASON ; á hans dögum

brann kirkjan í Skálholti af loptlegum eldi, og undir eins Jóns

') þannig hafði síra Jön skrifað, cn a að vcra 1268.

2
) Af þcssu og því scm undan cr farið cr svo að sja, sem síra Jón Egils-

son hafi hvorki þckkt sögu Páls biskups né Sturlúngu, né Árna biskups

söguj þessvcgna lælur hann Árna Ilelgason vera kailaðan Staða-Áma.

þelta cr lciðrctt í sumum afskriplum og agripum af annalum hans eptir aðra.



32 BISKUPA-ANNÁLAR JÓNS EGILSSONAR 3-4. kap

kirkja í Látrum 1
. J>á var datum 1310, cn Commentarius 2 lieldur

1309. deybi anno 1320. þcsst Árni var kallabur Stabar- e?>a

Stafta-Arni, því hann kom ílestum stöbum undir Skálholt og gjör&i

beneficia".

XII. biskup JÓN HALLDÓRSSON. dey&t anno 1338 4
.

XIII. biskup JÓN INDIUÐASON. hann dey&i anno 1341.

4. XIV. biskup JÓN SIGURÐSSON. dey&i anno 1348. Af þessum

þrimur hcfi eg ckki heyrt grandib frá sagt, ebur neitt hafi vift

borib, cn sögn og ræfca manna hcfir þaí> verib, ab á tímum þess-

ara VII sfóustu biskupa hafi þab skeb, aÖ jökullinn haíi hlaupiÖ

austur í Öræíum 5
,
og tekií) af á einum morni og í einu flófei XL

bæja, en VIII haíi eptir stafeií), sem nú standa, og þar komst eing-

jnn ma&ur undan, utan prcsturinn og djákninn frá Rau&alæk: þa&

er nú eyí)i-jörí) fram undan Sandfelli, og kirkjan stóí) þar um
allt ílób, en var þó ekki gjörí) utan af trej hún er nú komin til

Sandfells, og þaft hafa mcnn sagt, ab þar sjáist vfóa enn merki

til bæja, bæfei grjút og hellur.

þa& skcbi og hör hjá oss á fyrri tímum mjög snemma, cg

þenki í tíf) þcssara biskupa
,

þaí> eldur kom upp í Rau&akombum

:

þab er fyrir framan Forsá en fyrir noríian Skrtóufell. þá var

Hagi í mibri svcit, og þcirra þíngstaímr. Sá cldur brcnndi allan

ForsárdaP, bæí)i skóga og bæi; þaÖ voru alisXlbæir; tii þeirra

scr enn merki, og heitu(h&tu?) á Beighalsstöfeum 8
,
Stöng, Steina-

j) það á að vcra: í Lalcran.

2
) það er: síra Arngríms lærða á Mclstað Brevis commentarius de íslandia,

prcnt. í Khöfn 1593; þetta er og rcltara ártal.

8
)
það cr alkunnugt, að hinn fyrri Árni biskup, cn ckki þcssi, var kallaður

Staða-Árni. — Eptir Árna Hclgason var vígður til Skalholts Grímur Skútu-

son íslendíngur, ábóti af Hólmi í Norcgi, cn hann kom aldrei lil stólsins,

og lifði að cins hálft missiri, og er cigi talinn mcð biskupum.

4
) IJeztu annálar tclja andlátsdag hans á kyndilmessu 1339.

6
) þetta jökulhlaup setur Flateyjar annáll 1350, Skálholls annáll hinn forni

134!) , og er það líklcga rettast, en Hóla annálar 1362.

°) Espólín heimfærir þenna jarðcld til 1313, cn kcmst svo að orði scm

lýsíngin se tckin cptir þcssu.

7
) Svo cr að sjá, scm þar sc á seinni tímum Ualiaður Forsárdalur, scm í

íslendíngabók; Landnámabók og Kristnisögu cr ncfndur J>jórsárdalr, þar

scm Hjalli Skcggjason bjó; her er Iljalti Iátinn búa á Núpi (í Eyslrahrcpp).

8
) í tíð Árna Magnúss. er kallað Bergálfstaðir, sbr. Johnsens jarðatal bls. 64.
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stafeir, SámstaÖir, þar haf&i Hjalti á Nupi bu, og var þá kristnin

lögtekin í landi, því hefir sá eldur seinna upp komib, en hvenær

þa& skefei serlega veit eg ekki datum.

5. XV. Hfcr næst kemur hinn fimtándi biskup: þafe var bisk-

up Gyrður, vígbur ÍAscolina 1 af Saldmoni, þar biskupi. A hans

dögum er og ekki getib stórra tfóinda. Einn brdbir frá þykkva-

bæjar klaustri hafa menn helzt lagt til ræftu; hann hét Eysteinn 2
;

þeirra var jafnan fátt á millum, biskups og hans, og heldur kalt,

og svo lyktafei þaS mefe þeim. þa& var eitt þeirra hugmó&s efni,

a?) biskup var afe greiSa hár sitt og kvaí) eina hendíng úr vísu:

Gyr&ur kembir nií gula reik

me?) gylltum kambi.

"Pinn þú þar vife afera hendíng, brdÖir Eysteinn"! segir biskup

;

hann ansar þessu (meÖ leyfi ab segja y&ur):

Kominn ertu lír krókasteik

þinn kúlu-vambi.

Anna?) hugmdfts efni þeirra var þaft, ab Eysteinn gekk afe

hesti biskups og t<5k undir gjörbina og sagbi svo: "fast gyrbur

merarson!" cn biskup' sagfei hann hcffci sig þafe kallaí).

Eptir þab var Eysteinn borinn í rdg, og sögb upp á hann

kona, svo biskup setti hann í myrkva-stofu og þar kvafe hann

Lilju. Ekki þar um fleira. Gyr&ur druknabi hjá Færeyjum og

mart manna meft honum, anno 1356 3
.

6. XVI. biskup þÓRARiNN. Hann deybi anno 136á.

XVII. biskup ODDGEIR. Hann deyfei í Björgvin í Noregi.

Hans daubi sag&ur sá, aí) hann fell á höf&i ofan í botninn á kaup-

skipinu og hálsbrotnaSi. Hann deyfti anno 1381. Á dögum þess-

ara biskupa er öngra tfóinda getib.

XVIII. biskup MiCHAEL, danskur. Á hans dögum var Stafholt

gefií) Skálholti til beneficium meb íiestum sínum eignum, og laxa-

kerib í Norburá.

XEX. biskup VlLHJÁLMUR, og var hann líka danskur. J>essi
*

J
) á að Vera Oslo (líklcga afbakað úr Asloia).

a
) "sá Eysteinn var jjorsteinsson, monachus ordinis Franciscani, kórsbróð-

ur(!) úr Niðarósi", segir 4<IS«, en þctta cr án efa rángt, cinsog hitt,

scm þar er, að láta Eystcin vera bróður á Hclgafclli.

») þannig hefir Skálholts annáll hinn forni; Hóla annálar hafa 1360 og f>ví

fylgir Finnur biskup og Espólín, enda sanna það brcf og gjörníngar.

3
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er sá sem alla máldaga gjörfti, og þeir kalla nú Vilkins máldaga,

en heyrt hefi eg sagt, ab rábamafcurinn frá Skálholti hafi forgengib

fyrir Krýsuvíkar-bergi og máldagabókin kirknanna mefe honum,

og allur stabarins reikníngur, en hvort þao skefei fyrir Vilkin címr

eptir veit eg ekki, þab heíir míir ekki sagt verib — og síban hafi

menn aldri til sanns vitab hvab kirkjur haíi átt í þessum þremur

fjórbíingum, utan af hendíngum til
1

•

XX. biskup var Árni, hvern þeir köllubu hinn milda, þab

er, gjafmildan vib alla; hann hafbi undireins ráb yfir Hólum og

tilsjdn þar til. Hann er til þess tekinn af öllum biskupum, ab

meiri listamabur haíi vcrib en allir abrir, fyrir hann og eptir.

þab er eitt sagt, ab hann lagbist á millum hamra í Skálholti á

ferjustabnum meb mann, og í annab sinn lagbist hann yfir í þeim

stab og batt þá hest vib f<5t ser — eg minnist ckki á fleira — og

þar af kom sá málsháttur her hjá oss, þegar nokkur gjörbi illt

af ser, ellegar hann var fákunnandi, þá sögbu þeir: "þín var, en

ekki Arna biskups". deybi anno 1420. 2

7. XXI. biskup JÓN GeiuCKSSON, hann var svenskur ab œtl

og hafbi XXX sveina írska, hvcrir ab næsta voru mjög ómildir,

svo ab biskup hann reb litlu ebur öngu fyrir þeim. Nú verbur

ab geta þeirra manna, sem undireins voru á hans dögum. Hann

reib víba um land og gjörbu hans menn mikinn óskunda, ent<5ku

ríkisménn til fánga. þar eru s^rdeilis tveir menn tileinkabir:

annar frá Bjarnarnesr*, hann het Teitur, en annar frá Möbruvöll-

um, þorvarbur Loptsson, sonur Lopts hins ríka, sem seinna skal

frá segja. þessa bába flutti biskup og hans sveinar í Skálholt,

og settu þá í járn og letu þá berja íiska. Svo bar til , ab þor-

varbur slapp um hatisttíma , en Teitur sat til páska. A páskum

var drukkib, og gjörbu þeir tveir sig drukkna er Teit áttu ab

geyma, svo ab þeir týndu lyklinum frá fjötrunum, en ein vinnu-

J
) Ilíirundurinn fellir hcr úr Jón biskup, scm hafði vcrið áhdti í Múnk-

lííi (Mik áls-klaustri) í Hjör»vin, kom lil stólsins 14(18, þrcm árum cptir

andlát Vilkins biskups, andaðist 1113. Arngrímur pr. la-'iði og Jjórður

biskup hafa og fellt hann úr. sbr. Finn. Joh. Uist. Eccl. II, 405.

2
) Pinnur biskup hcíir cptir Áina Magnússyni, að Árni biskup hafi andazt

í Danmörku hcrumbil 1130 eða skömmu áður, og svo cr að ráða af

annálum, scm lát hans hafi ckki verið nctt til Islands 1430, en hann

fór utan 1119. sbr. F. Joh II. Eccl. II, 470.

) þ. e. Bjarnanesi í Hornafirði.
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konan fann og ffckk Teiti; me& þa& slapp liann. f>eir skrifu&ust

þá til og tóku me& ser dag, nær þeir skyldu bá&ir koma í Skál-

holt, og svo var&. þéljr koniu bá&ir undir eins, þorvar&ur a&

utan en Teitur a& austan, á hamarinn; þá var fyrst ri&in áiri á

þengilseyri. Og sem biskup fretti, aÖ Teitur væri á hamarinn

kominn, sag&i hann sitt og þeirra líf farib, hann gekk þá til kirkju,

og prestar hans og sveinar, og let loka öllura hur&um á sta&num

og kirkju, en skrýddist öllum skrú&a, og prestarnir, og hóf svo

upp messu og helga&i einu aílátu (oblátu) og helt svo á henni og hug&i

a& sör mundi þa& hlífa. I þessu koma þeir hinir a&, og taka þa&

tii rá&s, fyrst kirkjan var læst og lókuÖ, a& þcir báru unclir undir-

stokkana stór trfe, og uridu svo upp kirkjuna, svo þeir komust

inn undir þar, en kirkjan st<5& öll hall á mefcan, og gengu svo innar

til biskupsins, þar hann var fyrir altarinu í öllum skrúfea, meí>

oblátunni helgaSri. þeir tóku hann strax höndum og togu&u hann

utar eptir kdrnum, en prestarnir heldu honum eptir megni. En

þá þeir komu í mibju kirkjuna, fell oblátan nií)ur. Me& þafe drógu

þeir hann lít af kirkjunni, en prestarnir löf&u á honum allt iit

fyrir stöpulinn, þar slepptu þeir honum. Jm gekk kirkjuprestur-

inn innar aptur í kdrinn, og skreife a& þar er oblátan lá og berg&i

henni; þar í þeim sama sta& var biskup eptirá jar&a&ur, og þá

kirkjan brann, sá menn vott nokkurn til hans kistu. Hinir fdru

me& biskup tat a& ferjusta&num á Spöastö&um, og letti hann þar í

sekk, en bundu svo stein vi&, og köstu&u honum svo í ána; hann

rak eptir þa& upp hjá Hömrum, hjá Ullarklett. þeir voru tveir

serdeilis, sem a& biskup letu í sekkinn og ána — Hann ba& ser

lífs og ffckk ekki — $>eir bá&ir þá lif&u skammastund; annar het

Ólafur, en annar Jón. þessar henclíngar (voru) um þá kve&nar:

Ólafur hinn illi,

biskupa spillir;

þó gjör&i Jón enn verra:

hann sá rá& fyrir herra,

því hann kasta&i lionum í ána. En þá Jdn dö, gekk hann aptur

og þoldi ekki í jör&u. þeir gvófu hann þá upp aptur, og vav hann

me& Öllu ófiíinn, og köstu&u honum út í eitt vei&ivatn, og bundu
stein vi& háls honum, en a& morni, þá menn komu þar, var allur

fiskur kominn í burt úr vatninu, og lá dau&ur í hrönnum kríng-

nm vatni&, cn aldrei var& vart vi& Jclii sí&an. Sveina biskupsins

drápu þeir í kirkjunni, eptir því sem þeir ná&uþeim. Sögn manna
3*
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er þab, ab þeir hafi skotib þá uppá skammbitum, bæbi meb boga

og svo meb spjótum, en hinir duttu ofan; þeir dysjuou þá alla í

írageroi, fyrir vestan Brekkutún. En þá konu, sem Teiti fékk

lykilinn, hafbi hann mco sér, og gaf henni XXC jörfe og gipti

hana ríkum manni. Systir þessa þorvaros Loptssonar var Sophía

hustrú, hún átti þann mann er Ivar hét, og var kallaour Hólmur,

hann var lögmabur, og þorvarbur átti systur hans, sú hustrú

Margrét hét. J>essi Ivar Hólmur komst úr brennunni á Kirkju-

bóli, subur á Nesjum, en sá hét Árni, og var kallabur kæmeist-

ari, er fyrirlibinn (var), og sveinar biskups Jóns Gerichssonar

voru ab meb honum; þar fyrir hefndu þeir mágar þorvarbur og

hann á sveinum Jóns Gerichssonar fyrir þessa brennu og annab

þvílíkt 1
. Biskup Jón hann deybi 1432*.

[I tíb biskups Jóns Gerickssonar skebi þab inn íMörk, ab 18

menn fóru á fjall, og lágu í einum hellir um nóttina. Ab morni

eptir voru allir daubir utan einn. þann köllubu þeir Sóttarhellir,

og höfbu þángab heitgöngur sínar. Biskup Sveinn fdr og þángab,

og þar var altari og messab, og þar voru pípurnar til skammrar

stundar. 3
]

Um ættmenn Lopts skal segja scinna, þá talab er um Torfa

Jdnsson, sem var í Klofa, og allan þann ætthríng, þótt svo sé,

ab hans börn hafi verib á dögum hinna fyrri biskupa, Jóns og

Gottsvins, sem nú kemur 4
.

8. XXII. biskup var GOTTSVIN. Ekki er getib um marga

hluti á hans dögum; þó er sagt, ab á hans dögum hafi eldur upp

komib í áttunda sinni í Heklu, sumir segja í sjöunda sinni
,
og í

þeim eldi hafi tekib af xvm bæi á einum morni fram undir Heklu,

en norbur undan Keldum, og þar voru í tveir stórir stabir, hét

annar í Skarbi eystra, en annar Dagverbarnes. þab var þá manna

mál: ab svo mætti spilla þessu Dagverbarnesi , ab þab væri ekki

) f>essi frásögn er harla ólík því sem annars er talið, og sumt líklcga

mishermt, t. a. m. það, að Ivar vœrí lögmaðr, cn hirðstjórar voru að

vísu ættmenn hans. Almcnnt er sagt, að ívar hafi laiizt í brennunni á

Kirkjubóli. Finnur biskup og Espólín fylgja helzt Uirni frá Skarðsá í

þessari frásögn. Björns annálar I, 28.

2
) almennt cr talið 1 133.

*) Fyrsta viðbætisgrein ("Correctura" ) síra Jóns Egilssonar aptanviS annálana.

4
) Hér telur ekki sira Jón Egilsson Jón biskup, útlendan mann, scm virðist

hafa vcrið Skálholtsbiskup um tvíi eða þrjú ár.



8-9. kap. MSKUPA-ANNÁLAR JÓNS EGILSSONAR. 37

betra en Keldnakot; svo þótti Keldur lítils verfcar hjá því. Sumir

af þeim bæjum hafa aldri verib síban bygbir. A hvoruin fyrir sig

voru 50 hurbir á járnum. Ekki er getib nm börn þessara XX
síbustu biskupa 1

, frá biskup Gizuri og til biskups Sveins, sem h&r

eptir kemur. Biskup Gottsvin ríkti í Skálholti anno 1445 2
.

9. XXIII. biskup var Sveinn, hver ab sagbur er forspár og

framsýnn. Eg vil og nokkub lítib þar af segja. Hann var prestur

í Skálholti, og var sendur upp til Torfaslafea ab messa þar, og

sá piltur meb honum er Erlendur h&t. Svo bar til, þá þeir komu

í Hóla, fyrir sunnan Hrosshaga, ab kom á þá harbvibris fjúk, svo

ab þeir lögbu sig fyrir. Pilturinn sagbi, hann muncli þaban aldri

lifandi í burt komast. Prestur sagbi , hann skyldi bera sig vel:

"|>ví hér eptir kemur gott, og önnur verbur þá okkar œfi þá eg

er biskup í Skálholti, en þu eignast dóttur þorvarbs'* á Mö&ru-

völlum og hustrúnnar þar. Erlendur svarabi : "J>ab veit eg verba

má, ab þör verbið biskup, en þab má aldri ske ab eg fái svo ríka

stúlku, jafn fátækur sem eg er." — "Efa þú aldri," segir prest-

ur, "gubs gáfur, hans mildi og miskun, því svo mun verba sem

eg segi, og þab til merkis, ab þá þú ríbur til kaupa, mun slík

skúr koma, ab menn mundu aldri abra þvílíka." I móti morni

l&tti upp hríbinni, og fdru þeir leibar sinnar til Torfastaba. Svo fdr

allt og fram kom, ab Erlendur efldist og varb ríkur, og eignabist

dóttur þorvarbs 4
, en Sveinn varb biskup. En sem hann reib til

kaupa, þá kom svo mikil skúr meban þeir ríba heim, ab allt varb

hríbvott, en ábur var glatt sólskin, cr þeir komu undir túnib.

J>eir heldu þab, og svo hefir sagt verib, ab hann hafi skilib

hrafna mál, og mart hefir þar verib frá sagt, en þab hafa menn

') Flestallir Skálholts biskupar voru eigingiptir framanaf, og seinast Magnús

Gizurarson. |>orvaldr bróðir hans átli Jóru, döttur Klængs biskups , og

Loptur \ Hitardal, sonur Páls biskups (f 1261) var merkismaður. Sig-

urðr biskup átti launson, scm hét Tómas.

2
) J>etta cr og rétt, að þá var Godsuin í Skálholti, en 1418 telur Finnur

biskup að hann hali annaðhvorl farið utan, cða andazt. — Eplir hann

tclur ekki Jón pr. Egilsson tvo útlenda biskupa: Maicellus (frá 1149

cða 50 til 1460)ogJón Slcphánsson Krabbc til þcss hérumbil H65.
3
)
þannig cr rétt, en í frumritinu hafði slaðið u Loptsn . — Erlcndur, sonur

Erlendar Narfasonar á Kolbeinstöðum álti Guðríði, dóttur fjorvarðar Lopts-

sonar; þcirra synir Vigfús hirðstjóri á Hlíðarenda og J>orvarður lögmaður

á Strönd í Selvogi.

*) hér hafði frumritið einnig haft "Lopts".
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ætlab, ab þab muni ekki lirafn hafa verib, bclclur eitthvab fhrafns

líki, annabhvort góbur cba vondur engill. Hann sagbi fyrir vinda

og vebráttu, og lífstundir manna, og hvernig til mundi gánga í

Skálholti eptir sinn dag: — Sá fyrsti biskup eptir sig mundi ekki

lengi ríkja. Annar þar cptir mundi stabinn mjó'g byggja, og mesta

grjót til hane flytja. þribi þar eptir, sá mundi mestan grenivib

ab stabnum draga og kirkjunni
,
"og má meb rðttu", hafbi hann

sagt, "sá hinn fyrri kallast grjót-biskup , en hinn greni-biskup.

þar eptir, meb þeim fjórba, mun sibaskipti koma í land á öllu:

messusaung og tíbagjörbum, hríngíngum og helgihöldum, og þab

mun alla tíma aukast meir meb þeim fimta og sjötta; þá vil eg

heldur vita son minn búa í Höfba, eba vera fjdsamann í Skálholti,

heldur en kirkjuprcst; því Skálholt heíir aukizt og eflzt meb

herradæmi, en þab eybist meb eymd og veslíngskap ; enda er þá

þetta land komib undir útlenzkar þjóbir". — Ekki er getib um
neina sérlega hluti abra á hans daga, ellegar um nafnkunnuga

menn, abra en um ætt Lopts Guttorrnssonar ; börn hans: þorvarb-

ur, Olafur, hustní Olöfu og Björn, hennar bónda, og hustrú So-

phíu íBrauíarhoIti en her verbur ab skrifa um seinna"; þá kemur

ab Torfa Jónssyni í Klofa, því hann er af þeirri ætt, hver a&

var á dögum biskups Stephánar.

10. Börn biskups Sveins eru ei sögb, utan einn mabur, Pötur,

hvern þeir köllubu ríkismanna-fælu, og segja menn þab hafi gjört

hans galdrar; hann veitti hustrú Haldóru, sem átti Múla, mikinn

áverka í höfubib, en skammyrti hustrú Hólmfríbi, en þær höfbu

bábar svo búib; síban misti hann sína rúnabók eitt sinn í þjórsá,

og frá því þótti mönnum honum allt öfugt horfa. Dætur átti hann

iiij
;
þeirra börn eru öll fátæk og oss ekki kunnug; ein var amma

Sveins á Hæli og Helgu á Sandlæk. Jón Jónsson á Hrauni hygg eg

ab se af annari systur kominn. Af obrum mönnum veit eg ekki.

Pétur eignabist Valgerbi, bróburdóltur biskups Stephánar, og var

þab hennar heimanmundur, ab þá biskup Sveinn, fabir hans, féll

frá, þá var staburinn svo skemmdur ab húsum, og stabarins pen-

íngur þverrábur, ab hans erfíngjar urbu skyldugir um iij
c hundr-

l
) f>að er Sophíu, scm 6tti Ivar Hólm, cptir frásögn síra Jdns, því citt af

höfuðbólum þcirra ílólmanna var Brautarholt; mun því enginn efi vera

A, aft Sophía hafi áit Ivor, og vcrið ckkja cptir hann þegar hún átli Arna

Jporleifsson; vcrður þa og skiljanlegt, að Margrét, systir ívars, hafi flúið

norður að Möðruvöllum eptir brennuna.
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aba, og þab sama þá tdk Pötur undir shr í heimanfylgju sinnar.

kvinnu. Biskup Sveinn átti þessar jaibir: Öndverbarnes, Háholt
• *

í Hreppum, Onundarholt í Fl<5a og Snorrastaoi í Laugardal og

íleiri abrar. Hann deybi anno 1470 *.

[f>a& hafoi skeb á dögum biskup Sveíns og Magnúsar, aö

skip kom um haustíb eitt á Eyrarbakka, og lágu um veturinn á

Stokkseyri, og þeirra skip þar fyrir framan, sem þar er kallabur

Danapollur — því þeir h&ldu þá danska — og Dana-babstofa er

þar köllub. Einn þeirra átti frillu upp á Kekki
,

og þann drápu

þeir. Um vorib í vertíbar lok drápu þcir rábsmanninn frá Skál-

holti ut á Bjarnarstöbum ; sök veit eg ekki þar til. f>aban ribu

þeir, og til Stokkseyrar, og svo strax þaban og austur til Stóru-

vallna, og hjuggu þar höfubib af lögmanninum vib dyra-þverskjöld-

inn, og ribu þjórsá fyrir ofan Kró*k. Meb þab sigldu þeir í burtu.

þab hafbi og skeb á Grund í Eyjaíirbi, ab umbobsmabur frá

Bessastöbum hann reib um land og gjörbi miklar óVpektir, bæbi

í kvenna legorbum og fjár upptektum, þar til hann kom þar. £á
hafbi þar búib ein hustrú og ekkja. Um kvöldib eptir þab, þá

háttab var, baub hún honum þrjú bob fyrir sig og sína, en hann

vildi engin þiggja. Hún baub þá sínum mönnum ab slá þá. Af

þeirra vörn varb ekki mikib, en umbobsmaburinn komst út fglugg-

ann og œtlabi þar út, en einn komst þar ab, og lagbi til hans

meb spjóti, en hann greip vib meb munninum, svo hinn gat ekki

aptur náb af honum, svo bhlt hann fast; hann bab þá einhvern

koma ser til hjálpar; einn kom ab meb lagvopn og sló á hnakk-

ann, svo þar gekk út spjótib, en sá á því fyrir tönnunum. Sögn

manna var þab, hann mundi aldri hafa unnizt ef hann heíbi komib

fyrir sig vörn — og þar sjái enn höggin í bitum og stöfum .]

11. XXIV. biskup í Skálholti var MAGNÚs EyjÓLFSSON, hann

ríkti nœr X ár 3
. Ekki er margra hluta getib á hans dögum, utan

') Finnur biskup segir hann hafi andazt annaðhvort scint á arinu 1475 cða

sncmma á næsta ári, 1476.

') f>essar tvær grcinir cru I f>. og 16. viðbætisgrein eða "correcturaM síra

Jóns Egilssonar, aptanvið annálana. S\o er að sjá, sem frásögnin í síðari

greininni sé einhver afbökuð saga frá Grundarbardaga I3Ö2,

8
) Finnur biskup sannar, að hann iiafi vcrið kominn til stólsins að vísu

1478, og hefir hann þá vcrið 12 ár biskup , cða 13; cn cptir lölu síra

Jóns cr u x ár" misskrifað fyrir "x\ ár", því hann tclur biskupsdóm

Magnúsar frá 1471 til 1490.
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þess, ab Engelskir Iágu í Hafnarfirbi , inn hjá Fornu-búbum, á

einu skipi, á því voru þrennir 100, þafe voru 100 kaupmenn, og

100 undirmenn, og 100 skipfólks. Sá var þá kaupskapur þar, ab

menn höfbu í hundrab hvab þeim líkabi, í mjöli, kötlum og klæb-

nm. En svo bar til, ab þeir gripu skrcib fyrir ábótanum í Vifeey

og íleirum Nesjamönnum þar. Abótinn gjörbi sig þá heiman meb

LX manna til bardaga vife þá; en ábur hann reife fram til þeirra,

þá spurbi hann alla, hvort þeir væri samhugabir ser ab fylgja;

þeir játubu því allir. En sem heim var rifeib, sneru aptur XXX,

en abrir XXX rifcu fram, og sló þar í bardaga; lyktabi svo , ab

þeir íslcnzku unnu, en ábdtinn misti son sinn, þann Snjólfur Kétj

hvern hinir, sem aptur hurfu, borgubu þrennum manngjöldum

fyri svik sín. Ábdtinn var og kominn á kne í bardaganum, og

kom þá einn af hans mönnum ab, og hjálpabi honum; þeim sama

gaf hann XX C jörb. Ekki minnist eg á annaf) serlegt á hans dögum.

Biskup Magnús átti engin börn, en systur átti hann eina,

sem eg hcfi heyrt getib, sú hét íngibjörg, og bjó í tlaga á Barba-

strönd; þaban er allt Haga-fólk komib. Hcnnar böndi hét Gísli,

og var Philippi son eba Philpusson ; en þeim til fróbleiks sem

þab vilja vita, þá vil eg eptir mínu minni skrifa þann ætthríng,

og hverir nú eru á lííi þar út af komnir 1
.

9

12. Börn Gísla og Ingibjargar voru þessi : síra J<5n, Erlíngur,

Snæbjörn, Helgi, Eyjólfur ; dætur: Helga, Dýrfinna, þórdís, Gubrún.

í fyrstu born síra Jóns Gíslasonar — hann bj<5 í Holti

undir Fjöllum — var hustrú Gubný á Hlíbarenda; hún átti ekki

barn. Sonur síra Jóns var Gunnlaugur, fabir Jóns í Kollabæ.

Annar sonur síra Jóns var Gísli, fabir Margrétar í Oddgeirshól-

um og allra hennar systkina: Bjarna, Odds, Bagneibar, annarar

MargTétar, Halldóru, Kristínar, hvar af mart manna erútafkomib,

hvab eg nenni ekki ab skrifa.

Annar sonur Gísla var Erlíngur; hans synir voru Ormur

vestra og Jón Erlíngsson: þeir bræbur seldu Eggert Bæ á Rauba-

sandi. Af þeirra börnum veit eg ekki, utan síra Ólafi, hann var

sonur J<5ns, og hét móbir hans Kristín; hann býr nú, ab mér er

sagt, í Dýrafirbi, eba þar um 2
.

]
) samanb. Fylgislijal I* um IJaga-æii.

a
) Eitt ágrip af annalum þcssum eptir Grím Einarsson (408 b.) segir þetta

sé síra Olafur á Sóndum, frœgur maður og skáld gott, og saungfróður,

scm sýnir kvuiðabók bans, er ymsir eiga enn skrifaða.



12-13. kap. BISKUPA-ANNÁLAIt JÓNS EGILSSONAR 41

Jmfei sonur Gísla var Snæbjörn, hans son hét Gísli. Börn

Gísla voru þeir : þorgrímur, þorsteinn og Erlíngur í Fjalli og þau

syskin. Vib þenna Snæbjörn hafoi biskup Ögmunciur jarbaskipti

mörg, hvar inni ao er Arnarbæli, sem Snæbjörn uppá klagar.

Fjdroi sonur Gísla var Helgi; hans synir voru þeir Oddur

og Fiisi þar vestra; af þeirra nibjum veit eg ekki grandib
,
þd

þenki eg þeir muni vestra.

Fimti sonur Gísla var Eyjólfur, sem bjó* í Haga eptir föour

sinn; hans börn voru þessi: Magnús
,

þorleifur, Gísli ; dætur:

Kristín, þórdís, Herdís. Börn síra Magnúsar voru tveir Eyjólfar

þar vestra og Bjarni her áHofi; þeirra born eru fá og fátæk. —
þorleifur átti fá böm ellegar engin; þorkell hét sonur hans, hann

var af tekinn á Kópavogs þíngi. — Gísli Eyjólfsson átti eina d(5tt-

ur, m<5Öur síra Gísla Gubbrandssonar í Hvammi. — En dætur

Eyjólfs : fyrst Kristín , sem herra Gísli átti
;

þeirra börn : síra

Stephán í Odda, síra Ami í Holti, dætur: Helga heitin, sem var

á Stab, móbir allra barna síra Erasmus heitins 1

; önnur dóttir var

Vilborg, sem þorvarbur á Reykjum 2 á. — Dóttir Eyjdlfs Gísla-

sonar önnur var þórdís; hennar börn : Eyjólfur Halldórsson, sem

bjó í Saurbæ á Kjalarnesi, fabir Isleifs og þeirra barna; en dóttir

þórdísar var Valgerbur £ Stafholti, sem síra Jón Egilsson á; hún

er móbir síra Högna [og þeirra syskina 3
. — Herdís, dóttir Ey-

jólfs, átti fá börn, svo eg af veit. — [Fjótða dóttir Eyjölfs

lngveldur, hennar dóttir Gyridur4
, dóttir Gynðar Murgret,

sem átti Björn Gudnwndsson i Stóraskógi*. f>ar er á enda um
syni Gísla Philippussonar og þeirra eptirkomendur; nú* er ab tala

ura hans iiij dætur og þeirra nibja.

13. Ilelga Gísladóttir átti fjögur börn
,

og komst ekki á

legg utan eitt; hann hét Bjarni, og var Einarsson 6
; um hans

föburætt skal seinna segja; hann deybi bólu-árib, þá datum var

1555, og hafbi hann XXXIII ár; hann átti ekki utan eitt barn eptir,

J

) þ. c. síra Erasmus Villalzson, sem var prestur á ttreiðabólstað í Fljótshlíð.

*) Jorvarður var sonur I:>óróirs, sonar Ásdísar á Hjalla, systur Ögmundar
biskups, og bjó á Reykjum í Mosfcllssvcit.

?
)

Sigríðar og íngunnar, er atti Martcinn tlalldórsson, frá [, 408b.

*) Guðríðr, 615, 408d; Sigríðr, 408b.

*) j?essi viðbætir er eptir afskrift síra Jóns Erlendssonar, A. Magn. 213 Fol.,

eptir afskriptinni frá £úfu (408 d.) og ágripunum hinum betri.

ð
) en sá Einar launsonur Jóns jporlakssonar og Solveigar Bjórnsdóttur.
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þaÖ er Jx5rdís í Hdlum 1
, móÖir þeirra síra Páls, síra Brands og

síra Jdns og þeirra syskina.

Onnur ddttir Gísla hht f><5rdís, bana átti Ari Andrfcsson,

hann átti Bæ á RauÖasandi. þórdís átti ekki bam. þaö er sögn

manna, aö þau haíi bœöi gefiÖ Bœ á RauÖasandi kirkjunni í Skál-

holti, og skyldi vera beneíicium, en biskup Ögmundur fökk þaö

þeim manni er Siguröur höt , en sá Siguröur íhkk Bæ í Jaröa-

skiptum Erlíngi Gíslasyni, föÖur Jóns og Orms, sem áÖurergetiö;

og þaÖ var sagt í mínu uppcldi, aÖ Eggert hefÖi gjört forlíkun

nokkra þar uppá, svo hann- skyldi ekki áklaga, og hafi átt aÖ

fá honum silfursraup, því herra Gísla heitnum var þaö allt kunnugt.

þriÖja dóttir Gísla var Dýrfinna; hennar synir 3 voru þeir

menn vestra, er kaliaÖir voru KonráÖssynir.

Fjóröa ddttir Gísla var Guörún, hun var á Sdlheimum í

Mýrdal, og átti einn son svo aÖ eg vissa, og hygg eg nú fátækt f<51k.

þetía eru dætur Gísla Philpussonar og Ingibjargar. — J>ar er

allur ætthríngur ílaga-fólks á enda, hver kominn er í aÖra ætt af

systur Jbiskups Magnúsar Eyjölfssonar.

Afgángur biskups hann varÖ svo, þaö hann kenndi sfcr sóttar

í sinni yfirreiÖ suÖur á Nesjum, og vildi þá ríÖa heim í Skálholt,

en s<5ttin öÖlaÖist hann 4 meir og meir. þeir riÖu yfir Bruará,

fyrir sunnan Reykjanes, sem þá var kallaÖ á FolaldavaÖi; þeir

studdu hann á hestbaki yfir ána, en svo skeÖi , aÖ hann kom á

land meÖ litlu lífi eöa alls engu; þeir tóku hann ofan og tjölduöu

yfir honum þar á árbakkanum, og bjuggu þar um lík hans, og

fluttu hann svo þaöan ; en prestarnir gengu, og allur kcnnilýöur,

heiman aÖ í móti líkinu, allt út aÖ þorláksþúfu, alskrýddir, súngu

eíöan og hríngdu og fluttu heim, og á öörum degi var hann niöur

eettur. Biskup Magnús deyöi anno 1470*.

Ekki er getiÖ um aöra menn á hans dögum en á dögum

biskups Svcins, sem er um Lopts ættmenn, því Sophía hustrú og

hann voru miklir vinir.

l
) þ. c. Hrepphdlum, hona síra Jdns Egilssonar, scm þcssa annála samdi.

a
) hann,, þ. e. Gisli biskup Jónsson, sem atti Kristínu úr Ilaga.

°) eiginlega voru þcir hcnnar sonarsynir.

4
) þ. c. clnoði honum.

a
)

þanrrig hafði Jtfn pr. skrifað, en ócfað er, að hann hefir lalið dauða-ar

Magnúsar biskups 1 190.
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14. XXV. biskup Skálholts var biskup STEPHÁN JÓNSSON

;

hann kom til Skálholts þá datum var 149-i 1

. Á hans dögum báru

margir hlutir vib. Hinn fyrsti var sá: sú mikla sótt og mann-

fall, sem þá varb í ollu landi; hún kom á því sama ári og biskup

kom til stólsins; hún kom eptir þíng, og er sagt þab hún hafi

komio upp úr bláu klæoi, sem annar fugl ab sjá; sumir þá segja þafe

hafi skeb íHafnaríirbi hjáEngelskum, sem þar lágu þá enn vibFornu-

búbir á því stóra skipi sínu og fjölda, sem ábur er sagt; en sumir

grcina þab hafi skeb í Vestmannaeyjum. þab mannfall stób yfir

fram til króssmessu um hausíib, og eyddi nálega allar svcitir, en

fátt eitt minnist eg þar af, þó skal segja nokkub þab sörlegasta.

I þessari sótt var svo mikib mannfall, ab enginn mundi efeur haffei

heyrt þess getife, því margir bæir eyddust, og þeir voru ílestir

afe ekki urfeu eptir á bænum utan iij menn efea ij, stundum börn, og

þafe oplast tvö efea mest þrjú, og stundum veturgömul, og sum voru

ab sjúga mæburnar daubar; af þessum sá eg eina, og var köllufe

Túngufells-Mánga, hún var iij vctur h&T í Galtafelli 2
, hún dcyfei

þá eg var XXX ára; afera sá eg, sú luit Halldóra, hún var mófeir

síra Gríms, er hMt Hruna, hún haffei verife veturgömul í þeirri

plágu; hún deyfei þá eg haffei XXXIV; þar sem afe voru IX syskin,

þar urfeu eptir ij eba iij. þessi sótt var iij árum fyr en síra

Einar Olafsson , afi minn, var fæddur. Einn mann sá eg, þann

er var XIV vetra í þeirri plágu, og eg talabi vib hann, sá hfct

Jón og var þorbjarnarson , fafeir þórdísar í Odda, en afi síra

Odds í Hraungerfei og þeirra syskina. Jón sagfei mðr, afe hann

heifei átt heima í Ási hjá Hruna, og þar hefbi engin sótt komib

og enginn mabur dáib, og ekki heldur hefbi nein sótt komib upp

í Hamarsholti, og engin á Efri-þórisstöbum í Grímsnesi, n& heldur

í Kaldáihöífea; þcssa iiij bæi þá tilgreindi hann, þafe engin sótt

heffei komife. I Skapholti 3 var eptir eitt barn, og á hverjum degi

sagfei hann iij eba iiij, og stundum (fleiri), flutta vera til kirkjunnar

(
%
éinu, og þó ab færi VI cba VII til kirkjunnar meb þá daufeu, þá

l
) Finnur biskup sannar, að hann hafi orðið biskup 1491, því í Fcbrúar

1492 hcfir hann lálið rita brcf sem cnn eru lil.

*) í hinurn afskri|)tunum stcndur: **hún var þa þrcvetra", og kann vera sú

sé rnciníngin, og að lcsa cigi: uhún var þrcvetur" (cn ekki: "þrjá vctur"),

a(og var) hcr í Galtafclli". Galtafcll cr bær í Hrunamapnahrepp.

°) íx líklcga að vera Skaptholti, hin handritin hafa "l Skálholti", en það

mun rángt vcra.



I

44 JÍISKUPA-ANNÁLAR JÓNS EGILSSONAR. 14-15. kaj)

komu ekki aptur utan þrír efea mest fjdrir; þeir d<5u þá er þeir

tdku öbrum graíirnar, og fdru þar svo í sjálfir; konurnar sátu og

daufcar vib keröldin í búrunum, og undir kúnum og meí> skjólurnar

á veginum, svo aS iij og iiij fdru í margar grafir; féllu þá margar

og míklar eignir mörgum þá til lianda, og margur var sá, aí>

erfði nálega álla sína ætt, fjdrmenníng og þar fyrir innan; var

þar tilgreindur einn af þessum: Halldór Brynjólfsson , er bjó í

Tungufelli, sem þá varí) ríkastur í Sunnlendínga fjórbungi, en

Halldðr var fabir síra Odds, fö&ur þorgerftar, sem var í Odda,

kvinnu síra Stéphánar; brdbir síra Odds var Snæbjörn, afi síra

Snæbjarnar á Kirkjubóli í Lángadal. Og þaí) sagfei mfcr móftir

mín, eptir ömmu sinni , ai teikn fyrir þá plágu heffci verife mörg

<5áran hér í landi á allmörgu; þá hafi tekib veibi úr öllum vötn-

um, svo hvorki veiddist lax ne silúngur, og þab gekk í þrjú efea

fjögur ár ábur sdttin kom.

15. Onnur s<5tt var á dögum bisknp Stephánar, hún var anno

1012, þá var síra Einar afi minn XV vetra; íþessari bólnasótt fkll

enn fjöldi fólks, bæbi karlmenn og konur; þ<5 meir karlmanna lýbur;

hún kom líka út um þíng, og st<5& yfir til krossmessu um haustifc;

svo var sdttin mikil, ab konur fengust ekki til a& mjalta, og gekk

fenabur baulandi , en sau&peníngur hljtíp til fjalla. Teikn fyrir

þessa sótt- var elds uppkoma sú hin mikla í Heklu, hverja þeir

sögfcu þá hina áttundu; en um þá sjöttu eldskomu er ábur skrifaí)

í öðrum annál 1
. f>á var uppi undireins eldur í Trölladýngju og

Herfeibreib. Eptir þá alla elda kom s<5tt svo mikil og mannfall

um allt land, þcssi s<5tt t<5k hvern fertugan mann og þa&an af

ýngra; í þeirri sótt andabist fyrir norfcan land iiij
c manna. En

*) i öitrum annál]. ''Hér mcð meinar síra Jón, ócfað, excerptum það, cr

hann gjört hefir úr cinum fornum annál á pergament, sem fyrrum hefir

legið við Skálholts kirkju og nú er i mínum fórum ; heíi eg það sama

excerptum séð, rilað með hans eigin hendi, í kveri in octavo, sem fyrr-

um hafði átt Oddur Einarsson biskup, og var það fiaman við excerptum

úr Húngunöku, sem sami síra Jón hafði gjört 1601. Kr svo þetta ann-

áls excerptum af honum gjört um það sama leyti, hérum 4 árum fyr en

þessir biskupa annálar eru af honum skrifaðir." A. M. — Hinn forni

annáll, seni hér er ncfndur, cr sá, sem Brynjólfur biskup hefir kallað Skál-

holts annál hinn forna, og cr nú í safni Árna Magnússonar 420. 4to, cn

ágrip síra Jóns af honum hefir Árni sjálfur rifið í sundur. Agrip síra

Jóns afHúngurvöku cr i safni Áma 110. 8vo, mcð cigin hcndi síra Jóns

svo sem áður var gctið hér að framan.
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þessi eldskoma, fyrir þessa bólnasótt anno 1512, hún koni

anno 1510, Jakobsmessu-kvöld
; þá var síra Einar aíi minn XIII

ára piltur í Skálholti, en þá var biskup Stephán
;
sagbi síra Einar

mör, a& svo mikill jar&skjálfti og dýnkur hefbi komib, þab þeir

hugbu ab allur staburinn mundi hrapa í einu; þeir voru ab borb-

um, og hljóp hver mabur út, svo voru þeir hrœddir, og ekki einn

tók sinn hníf burt af borbi, og nálega trab hver annan undir, og

lágu eptir fjórir af þeim; en sem þeir komu út á hla&ib, þá var

allt loptift glóanda ab sjá, sem þa& væri í einum loga, af eldsflug-

inu og glóandi steinum; þrjá sagbi hann komife Iiafa í Vör&ufell,

nær Helgastöfeum, og einn ma&ur haíi rotazt fyrir kalldyrunum í

Skálholti af þessum steinagángi , en víba í Iloltum höf&u þeir

komit), og su&ur um Rángárvelii, og til Odda komu einnig iij

steinar. Austur á landi skebi þab svo, ab sá mabur bjó í Mörk,

er Eysteinn het, hann ílúbi í þessum eldsgángi meb konu sína,

og mabur meb honum; maburinn drapst í flóttanum, en hann kom
konunni undir eínn stðran mclbakka, og breiddi yfír hana föt og

þófa, en hann komst sjálfur meb harbfengni til bæja, cn þó mjög

barinn og stirbur. Svo hafa allmargir mcnn sagt, ab þetta sama

.Takobsmessu kvöld, sem eldurinn kom upp í Heklu, þá hafi á

þcirri sömu stundu dáib kóng Hans í Danmörku !
,
og manna mál

heíir þab verib, ab menn þrír skyldu hafa seb í loganum svo seni

abra kóngs kórónu, og einn af þeim, er þab skyldi scb hafa, var

greindur Jón heitinn Magnússon, sem var á Núpi í Eysírahrepp,

afi Jóns heitins, er þar var nú; sá hinn fyrri Jón Magnússon

var þá sóktur' til allra mála, og haldinn hinn vísasti; hann sam-

sctti allan reikníng Skálholts, hvernig þab menn skyldu hann

reikna og nibur setja hvert eptir annab; ábur voru þeir í þeiiu

reikníngi uppá xiiij daga sex saman , sem þann reikníng tóku.

16. Á dögum biskup Stephánar var slag í Vestmannaeyjum

meb Engelskum og Síbum'ónmun^ þar fðllu xiiij Engelskir, og elnn

prcstur af Islenzkum, cr síra Jón höt, og var kallabur smjörnefur;

hann hMt Skarb íMeballandi; þá var datum 1514. J>ar nokkrum

árum eptir, nær datum var 1518, ebur þar um, var slag mebEngelsk-

um og Handborgurum 2
í Hafnarfirbi, þar lágu þeir samt þá enn meb

J

)
Undarlcgt cr, hversu þcssi snmsetníng viðburðanna helir myndazt, þvi

eldsuppkoman á að hara byrjað 6 Jakobsmcssu (25. Juli) 1510, en Hans

konúngur andaðist ekki fyr en í Febrúar 1513.

'*) þ. e. Hamborgurum, Hamborgarmönnum.
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þafe stóra skip, og mannfjölda þrennum 100, inn hjá Fornu-búÖum.

HafnfirÖíngar vildu fá sér hofn einhverja, og þótti sú hin bezta

her, og vildu því rýma hinum í burtu; þeir komu uppá þá í útrænu,

svo reykinn lagÖi allan inn á þá Engelsku, en þýzkir höfÖu klædt

bæÖi skipin meÖ sængum, ofan í sjó
;

þeir fengu sðr til liös

XLVIII menn af þýzkum ilr Vatnsleysu og úr Keflavík, Bátsendum

Ogþórshöfn; af þeim öllum komu ekki aptur utan þeír stöku

VIII, en hinir XX lágu eptir dauöir; þ<5 unnu þýzkir og rýmdu

hinum í burtu og fluttu sig fram á eyri, og hafa þar legiö síftan,

en Engelskir tðku ser þá höfn í Grindavík, og lágu þar lengi.

17. þab sagbi og síra Einar mer, aÖ þá hann var barn,

fjögra vetra eÖur íimm, þá liaíi rekiö á Sólheimum austur steypi-

reyöur, XC álna lánga, og kálf hennar í burÖarliÖnum XXX álna;

þar um, skammt fyrir eÖur eptir, þaÖ tre, sem var XL álna eÖa

meir
,
og feömíngur í þann mjórra enda, en meir en tveggja í

hinn, þar nærri um þá datum var 1500; — sá var hinn þriÖi,

er þar hafÖi áöur fyrri rekiö, aÖ hann sagÖi ser heföi sagt veriö,

eina fjallaskessu eÖa tröllskessu, þeir kalla; hiín varÖ dauö þar

fundin, og sögÖu hún mundi hafa komiÖ af Grenlands dbygÖum

og oröiÖ fyrir jöklahlaupi; þá hún lá dauÖ á sandinum og kreppti

fdtinn, þá mætti sá hæsti maÖur gánga undir knesbátina á henni

meÖ öllu rett — eg vil ekki þaÖ herma eptir þeim aÖ hann hafi

mátt ríöa. — AÖ þessu er nú lítiÖ gagn , nema aÖ vita hvaÖ

skeÖ heíir.

18. þaÖ hafa enn sagt m&r Vestfirzkir margir, aÖ nærri um
biskupa skiptin, Magnúsar og Stephánar, þó heldur á dögum

Stephánar, hafi komiÖ skip af haíi , aÖ BarÖaströnd nærri; þaö

haföi fengiö hafvillur allt sumar; þeir þckktu ekki landiÖ og vissu

ekki til hafna og forgengu þar, því cnginn sagÖi þeim leiö. þaÖ

skip var hlaöiö ekki utan af víni, svo þaö var manna mál, aö

þcim sýndist lit rauÖum bregöa á sjóinn, þar sem skerin brutu

skipiÖ; þar af komst fyrirliÖinn og tveir menn aÖrir; hann var

lángt utan úr löndum og haföi ætlaÖ meÖ drukkinn í brúökaup

sitt, ógurlega ríkur; þaö skip hafÖi ekki veriÖ gjört nema af

cipressus-viöi
,
og af honum sá eg mikiÖ her í Skálholti; hann

hafÖi sagt, hver hann heföi vísaÖ ser til hafnar meö allt sitt, sá

skyldi hafa fengiö svo mikiÖ gull og silfur, sem hann heföi veriö

þúngur til, hversu sttír sem hann heföi veriö. Mig minnir, aö
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bafestofan á Læk á Barfeaströnd haíi átt afe vera smífeufe af þeim

vifei ; um vorife kom hann ser í skip mefe Engelskum.

I>afe skefei og á dögum biskups Stephánar, afe sögn síraEinars

og annara fleiri, þar nærri um þá datum var 1508, afe menn fóru

til krossins í Kald(afe)arnesi ; en tveim nóttum eptir krossmessu

um haustife, þá menn fóru þafean, ofhlóbu þeir skipife af mann-

fólki, stóran teinahríng, en þá þeir komu út á mifeja ána á Stapan-

um, þá sökk undir þeim, svo þar komst enginn lifandi manna af.

Sumir hafa sagt mer, afe þar hafi á verife XXX, sumir XL, en

sumir L; prestur var þar á, sá Böfevar het, hann helt Garfea á

Álptanesi, hann rak upp mefe handbókinni á hálsinum á Bœjar-

fjörur, en dóttur hans fundu þeir í þorlákshöfn út á sjó, mefe

klœfeum og öllu silfri.

19. [A dögum biskups Stephánar, snemma, skefei þafe hjá

Vifecy, afe menn fóru þafean margir, nœrri^xij, og voru drukknir;

þeir sukku þá þeir komu í mitt sund. f>ar komst af ein kona,

hún var á gófeum klæfeum og heldu þau henni uppi, svo hún (!)

varfe náfe; hún var og líka þúngbúin.

þar skammt eptir kom sú skúr um fardaga, afe fimmtigi kúa

þá kroppnafei í Biskupstúngum. Menn fóru mefe þá konu til graptar

í Skálholt, er Katla het, og var enginn þráfeur þur á þeim. þeir

köllufeu þafe Kötlu-skúr.

þafe skefei og líka þar eptir, nokkrum árum, afe mafeur einn,

er Sigmundur het, gjörfei þafe af metnafe, háfeúng og gemsi sínu,

afe hann stakk einn kross, her var í Skálholti, og sagfeist skyldi

reyna, hvort þafe tre heffei meira uppá sig en annafe; svo skefei, afe

krossinum blæddi
,

þar hann haffei stúngife; hann var settur inn,

og fekk refsíngar. Frá þessu sagfei síra Einar mer, hann var

her þá djákni í Skálholti, og þennan mann köllufeu þeir Sigmund

kross-stíng.

þafe bar og til á hans dögum, afe tveir menn rifeu sufeur yfir

Merkurhraun, prestur og leikmafeur; þeir tóku til afe þrátta um
lítinn hlut. Presturinn het síra Jón, og átti heima í Reykjardal.

í>afe skefei þar um þá datum var 1512. þessi mafeurinn tók

mathníf sinn, hnefafei hann og stakk svo prestinn í brjóstife

fyrir nefean geirvörtuna, er þeir rifeu samsífea, sífean keyrfei þessi

mafeur hnefanum á skaptife, svo hnífurinn sökk allur, og ætlafei

rcifea prestinn út í Ilvííá, en menn komu afe. Hans hegníng

v^r sú, afe hann var settur inn, og hýddur og sveltur, og þar
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mefe aí> sfóustu skyldi hann fá sitt vandarhögg af hverjum manni,

er inn gengi í Skálholts kirkju þorláksmessu
, þá flest fólk var

þar saman komife.

A dögum biskups Stephánar skebi þab út á Borg í Gríms-

nesi, um haustií), er tíundum var skipt, a£> einn hreppstjórinn, sá

hinn helzti, hver a& Gísli het, var rotabur þar; en er hann rakn-

afci vií», leitafei hann afe hinum og fann hann; hann setti hnefann

undir eyrab á honum, svo hann áó. þar skammt um eptir var

annar veginn á mýrunum fyrir austan Svínavatn; þeim kom til

um haga: sá á jþ<5risstö?>um beitti á hinn og hans haga, en vetur

var harbur, en lagfei honum óþakkar og ill orb í stafeinn, og slo

hann meí) stöng um herðarnar. Hinn haffei ekki í hendi utan

hálfa reku, og stób út úr skaptinu blindíngurinn , hann sló hann

aptur meb því, en þaí) kom í gagnaugaí), svo hann lá eptir daubur.

Á dögum biskups Stephánar veiddist sá fiskur í Gíslholts-

vatni, sumir sögðu í Jlagaleiru, aö á ndttinni þar eptir d<5u af

honum vij menn, er á honum bcrgðu; svo sagði síra Einar mer 1
].

20. Á dögum biskups Stephánar drukknuðu íimm menn í

einu út í úsnum fyrir utan Arnarbœli, því þar um var þá almenn-

íngs vegur úr öllum sveitum, en lagoist af úr því; datum veit

eg ekki. — þar nær um þann tíma, þá drukknu&u iiij menn hjá

Ölmóbsey af skipi
,
þeir ætlufcu eptir eggjum; datum minnir mig,

aí) sögn afa míns, hafi veriÖ 1516, ])ví hann sag&ist þá hafa verib

rábsmann og djákni hjá síra Jóni mági sínum. —
Og þar nærri urn báru saman ráb þeir síra þorkell og ij djáknar

og jj grjótmennirnir, sem voru í Skálholti a& flytja og hafa heim

og aka vetur og sumar hcllum og grjóti til stafearins. — þeir

tdku upp grjútiíi á sumar, en <5ku á vetur á nautum. Á sumarife

fúru þeir upp afc Vatnsleysu, og fluttu þaban hellu á stúru skipi,

naustib ab því var fram hjá Torfholti vib (5sinn. — þessir á&ur

greindir fimm gjörfcu lykla aí) kirkjunni, og afc studio, er þá var

köllub ein stúkan í kirkjunni, og stálu þaban gulli og silfri og

klæfcum, og svo öí)ru fleira. En þá þeir urí>u uppvfsir, fannst svo

mikib silfur hjá grjótmönnum í hálfrúnum sjóvetlíngi, ab presturinn

bau&st til þess aí> taka það í ráðsmannskaup sitt, og skyldi biskup

svo kvittur, en þaÖ var allt afe auki sem hinir þrír höffcu. Sú vari)

J

) |>essar greinir í 19. kop. eru 2. 3. 4. 20. og 11. grein í röðinni í við-

bætisgreinnm ("Correctura") síra Jóns Egilssonar aptanvið annálanna.
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hogníng á prestinum, ab hann var skrýddur fyrst öllum skrúba

og leiddur svo innar fyrir altari; biskup var þar fyrir, og vai

lesinn allur vígslusaungurinn öfugur aptur á bak, og tekife svo

af honum serhvcrt messu klæbi, eptir því sem (hann) hafÖi ábur

veriS á færímr; þar eptir var hann ílettur fótum og gjörbur ber

ofan ab linda; biskupinn og tveir prestarnir höffeu þá sinn vönd

hver þeirra, en fjórir heldu í hans hendur og þöndu hann svo

út á millum sín og íeiddu hann aptur á bak öfugt lít af kirkj-

unni, en biskupinn og ij prestarnir hýddu hann allt út fyrir dyr,

og svo lyktafei þab; en refsíng hinna man eg ekki.

Biskup Stephán let hlaba einn grjótvegg í kríngum kirkjuna

alla, allt upp undir lítbrot, til skjóls vib hana, svo þá ab rúmlega

mátti gánga millum hennar og veggsins; en þá biskup Ogmundur

kom til, svo l£t hann taka þann vegg í burtu og hlaba meí) hon-

um allan kirkjugarbinn.

21. Sá tilburfeur varb her í forstofunni í Skálholti, ab einn

skólapilturinn varb öbrum ab skaba, þó óviljandi. þaí) bar svo

til, ab þeim voru gefnar pörur um morguninn á diski, íleirum en

þeim. Sá pilturinn fyrir varí), hann helt á tómum diskinum , en

hinn gjörbi ab rœlni sinni og pikkabi neban undir diskinn
,

og í

því varb hann nœr hinum en hann varbi
,

og stakk í brjóstift á

honum, svo hinn dró þab til daubs. — þaft skebi og her á

Brekkum uppi, a& mafeur þar var veginn saklaus, utan hann bann-

afei þeim hann vó aí) höggva hrísib svo nærri bænum, en veg-

andinn ábur um sumarib ábur fyrir þorláksmessu her í Skálholti

lijó í sundur (meb leyli ab segja) þann hund er biskupinn átti .

— engin sök önnur, en honum þótti ser ekki bobib til drykkj-;

unnar; fjórum árum þar eptir varb hann öbrum manni ab skaba

í Grindavík ; hann sigldi þá íneb Fúsa lögmanni
,
og hann fekk

líf fyrir hann
;
biskup Sveinn hafbi skírt þann mann og sagt þab,

hann mundi verba flysjúngur, og honum mætti ætla brók en

ekki 1 sokka ; hann var aíi Teits í Aubsholti. 2 — I Vibey
,
þar í

útidyrunum, var víg unnib; þab gjörbi Erlendur, á Strönd var,

en fyrir varb sá mabur er Ormur het, og átti systur Erlends; þá

') honum mætti ckki ætla brók miður cn sokka, G15.
z

) Oddur biskup hafði ritað a spázíu í frumritinu: "Sandbælis-Jón , afl

Teits Gíslasonar". Espólín lætur Tcit þennan í Auðsholti vcra sama og

Vopna-Teit, og kallar hann Ögmundarsson, cn þA cr hann ríingt feðraður.

4
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ágreindi um hennar heimanmund; sveinar biskups Stephánar veittu

lionum lií), því Erlendur var hans systursonur, en þ<5 urfcti þeir

fyrir áverkum, cn Erlendur og maímr me& honum hjuggust á í

dyrum £ m<5ts vi& Orm og annan mann meí) honum
,

og stakk

Erlendur hann fyrir neftan geirvottuna 1 meí) korfcahnííi; þab var

Erlends fyrsta víg, en mörg tirím seinna 2
. þessi Ormur, sem

fyrir varfc, var faftir Halldórs, föbur Eyjólfs , föbur Isleifs, sem

nd er í Saurbæ á Kjalarnesi. — Biskup Stephán haf&i og um-

skipti mefe XII presta ráfci \ib þíngvallar-kirkju : fékk staftar-

kotiíngunum allan sk<5g fyrir ofan Hrafjiagjá, en kirkjunni (á

þíngvöllum) þrjár jarfeir í stafeinn.

22. A hans dögum þá kom í Skálholt af páfanum sendi-

maÖur meí) aflátsbrðfi ; hann var 14 daga í Skálholti og fann ekki

biskup utan tveim sinnum upp í skrubahiísi, skrýddan, og kenni-

lýíiinn hjá; þeir tölufmst vií> í latínu, svo engir skildu 3
, um

þessi bref, en þ<5 varí) þaí) um sí&ir auglýst, ab biskup sagíiist

ekki vilja mótfalla páfann eí>a hans bob, og mætti hann selja

þeim er kaupa vildu, en cngir þeir, sem sín ráo vildu hafa,

skyldu þau (kaupa) og enginn sinna; meo þao f<5r hann á burí

og seldi þau víoa fyrir allan peníng, flestum fyrir X aura, cn

hjónum fyrir hundraí); summan á þeim var sií, ao þeir skyldu

kvittir af öllum umlionum syndum, svo sem af) guo hefoi þá kvitta

geíií). þetta skeoi anno 1513, cour þar um 4
.

p& datum var 1511, þá reio biskup vestur um Jökul; þá

gekk af ábótinn á Helgafelli; þar sat biskup viku; en þá hann

Í6r burt, sagoi síra Einar mér — hann var þá mcfe biskupi —
þá haffei biskup þafean svo mikil klæfei óskorin , sem hestur gat

borife, en af silfri sagfeist hann ekki hafa vitafe.

Biskup Stephán var vel lærfeur, og hans ifeja ckki annafe en

kenna, og gaf hann vers uppá sérhvern hlut sem vife veik. J>etta

') þ. e. gcirvörtuna.

e
) Oddur biskup hcfir ritað á spázíur "Erlendur jporvarðsson, hann var

þá júngkæri
,

drap Orm, niág sinn". — Ormur þcssi var sonur Einars

Xjórólfssonar frá Ilofstóðum, cn systir Erjendar, sú cr hann átti, hét

Ragnheiður.

») Varla er líklegt ]>að hafi vcri5 latína, sem enginn skildi, líklegra cr það

hafi verið frakkncsk cða kölsk túnga.

4
) Finnur biskup og Espólín hcimfæra það til 1517, þegar Arcimbold kom

í Danmörk.
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var hans framferbi, til gamans : liann drakk aldri svo mikií) öl,

öll þau ár hann ríkti , aí> á honum sæist drykkja; og aldri rcií)

hann hesti á skeiÖ
;
og aldri át hann kjöt, utan jóla dag og páska;

og aldri var hann í skyrtum eftur át hvítan mat, þeir kölluftu,

nema á sunnudag. Hann var harbur í rcfsíngum vií> alla saka-

menn, meíi innsetníngum og hýbíngum, og öbrum har&indum, svo

margir kjöru heldur daufta. Ekki þar um fleira.

Nu er a?) skrifa um hans nifeja.

23. Hann átti ekkert barn
,
og aldri var hann vife konu

kenndur, en bræfeur átti hann marga, hverir a& voru þessir : Gufe-

mundur, Asmundur og annar Asmundur; systur hans: Margret,

íngirí&ur; eg minnist ckki á flciri
1

.

1. Böm Gu&mundar var: síra þo*rour; hans böm veit eg

engin. — Annar hans sonur var Brandur, sá bj<5 á Leirá vestur;
/ 9

hans synir voru þeir Olafur og Torfi. — Börn Olafs er: J6n,
/ 9

sonur Olöfar á Geitabcrgi, og Sesselja, sem átti Hannes Olafsson-

í Hvammi í Kj6s, [ sá éÖ var faðir Jóns Hannessonar* ;
— cn

sonur Torfa cr Hclgi í Höfn, hálfbrdfeir þeirra síra Torfa og síra

Jóns, [ þorsteinssona*. — D6ttir Guftmundar var ValgerWr,

sem átti Petur Sveinsson, scm á&ur cr sagt og hverjar hennar

dætur voru; eptir þaí) átti hún þann mann, er Hallkell het, hann

var fabir síra Stcphánar, sem var í Laugardæluni, faí)ir síra Jdns

u
og þeirra syskina. þetta er ætt GuSmundar.

2. Börn Asmundar, þess betra þeir köllufeu, var J6n; hans

ddttir var Gu&rfóur; hennar sonur er síra Gunnlaugur og þau öll

syskin
;
og mart manna er af honum komií), þaÖ eg þckki ekki.

3. Börn illa Ásmundar, er þeir köllu&u , voru fá, þ6 átti

hann eina d6ttur, Guferífei; hennar d6ttir var Margret á Hæli;

sonur hennar var J6n Valdason 5 og þau syskin; þa?> cr allt fátækt.

Systur bivskups voru þessar: 1. hustrú Mar gr et, erþorvaríiur

Erlendsson á Strönd átti, og voru fá hennar börn þa?) eg af veit,

utanErlendur lögmabur, er þar var lengi; hans dætur voru þær:

1
) Oddur biskup hefir ritað á spázíu: faðir biskups Stepháns het Jón Egilsson".

2
) J>annig lciðrótt, og svo hcfir síra Jón sjálfur í œtthríng Bjarnar Guðna-

sonar (28. kap.Jj hér hcfir hann ritað "Bjórnsson", og cr það rángt.

3-4
) frá [ viðbætisgrcin cptir síra Jón Erlendsson.

•') "iir Hreppum", bætir Oddur biskup við.
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Gubbjörg, er J<5n Marteinsson átti, ogMargrfct, er JxJrólfur 1
, fabir

Sigmundar og þorvarbs og þeirra syskina, átti. — f>essi hustrú

Margrfct hafbi gefii) Herdísarvík kirkjunni í Krýsuvík
,

og haft

hana frá Strandar kirkju, því hún — ab sögn — átti hana ábur,

en (nú) er hún komin til Skálholts.

2. Onnur systir biskup Stephánar var lngiríbur, m<5bir herra

Marteins. Hans börn skilgetin : Halldór, sem átti Herdísi Nikolás-

d<5ttur, en hans dóttir Ingiríbur, er Olafur J<5nsson Baggi nú á 2
.

Launsynir herra Marteins voru þeir: síra Einar á Stabarstab og

J(5n heitinn; hans ddttir er Solveig, sem Hákon Björnsson nú á.

þar er á enda œtthríngur biskups Stephánar.

Föbursystur átti hann ser, sú Hallbera hfct, Egilsd<5ttir,

og J<5n Egilsson faoir hans. Sonur Hallberu var síra Einar Olafs-

son, hans sonur var Egill, en synirEgils: J<5n 3
,
Sigmundur, Eyj-

<5Ifur, Sigurour, Olafur, Einar ; dætur: þurfóur og þorgerbur. Ætt-

hríngur þessara syskina er mönnum hör í sveitum kunnugur.

Nú er um þá menn sem þá voru.

24. Samtíbis biskupi Stepháni voru margir vildismenn, hverja

eg vil einn og sðrhvern greina til frófelciks, œtt þeirra og uppruna

greina, og fyrst segja af Torfa í Klofa, því þeirra á millum

var mjög fátt og mikill <5vinskapur, svo Torfi sat opt um biskup.

En undirrdt þessa var þab, ab Torfi t<5k ab sfer alla sakamenn,

svo biskup kom engum refsíngum yfir þá, og gengu svo ókvittir

og <51eystir, því biskupar áttu þá meb öllum kvennamálum. —
Torfi gjörfci sig heiman einusinni meb 30 manna og ætlabi nú í

Skálholt, um vetur, þá allir stabarmcnn voru komnir í ver, og

œtlafei ab taka biskup til banda; þá lá þjórsá millum fjalls og

fjöru; en er þeir komu út ab Nautavabi, sýndist þeim einn áll

subur eptir öllu. þeir riÖu mest ab Kaldárholti, og sneru svo

aptur; — en áin var bsebi ribin þann dag og líka eptir sein fyrir.

— I annab sinn kom hann heim í Skálholt, og cr biskup frhtti

þab, baub hann ab lœsa öllum dyrum. Toríi gekk ab kirkju, svo

ofan ab norbur-dyrum, og gaf st<5rt högg á dymar, og spurbi

hvort "skolli væri inni"; — þá var ekki heima utan einn bisk-

') "Eyjólfsson", bætir Oddur biskup við.

2) "og Guðrún, sem áttí síra Einar Jpórðarson á Melum við Borgarfjörð",

bætir við síra Jrfn Erlcndsson og hinir.

3
) "síra Jón í Hólum", bætir Oddur biskup við á spázíu.
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upssveinn, sá Loptur het, hann hljóp í tygin og ab dyrum í móti

Torfa, og ansafei þessu: "inni er skolli og ekki hræddur, bíttu til

þess hann er klæddur" , — meb leyíi aí> segja — "djels hóru-

soninn, hver sem þú" ert!" — Toríi svara&i þá: "ertu þar stráka-

Loptur? — þessu mundir þú ekki ansa, ef þú þættist ekki yiir íieiru

biía en eg af veit"; meo þao reib hann í burt. — Mb'rg voru

þeirra flciri atvik, sem eg nenni ekki ab skrifa, — og af þessu

lét hann aldri fyr cn svo bar til, út á alþíngi, þá Toríi gekk til

lögréttu og ætlabi ab setja þíng, þá sýndist öllum scm lítili flö*ki

svartur kæmi norban frá Skjaldbreio í mynd lítils fugls, og stefndi

ab Torfa og steypti sér
v

ofan yfir hann
,

og jafnsnart rak hann

upp stort hljdb og varb sterkur, svo ab viii héldu honum, og

eptir þab var hann bundinn. J)á kom biskup, og allur kennilyour

meb honum, sem var á þíngi ; hvolfbi biskup þá fyrst stakksermi

sinni ofan yiir hÖfub á honum ; — þeim öllum ofbubu augu hans

og andlit meb hljóoum. Eptir þab féll biskup á kné og allir meb

honum til bænar, meb lcstrum og söngvum, og þá sefabist um
nokkub, svo þaban í frá batnabi honum æ meir og meir, svo ab

þar cptir urbu þeir biskup og hann útvortis vinir, en aldri þela-

laust. Torfi lét drepa þann mann útlenzkan á Hrauni í Ölvesi,

er Lénarb hét; hann hafbi sezt meb ráni á Amarbæli og heitazt

vib ab drepa Torfa. Meb Lönarbi var sá mabur, 18 vetra, er

Eysteinn hét; hann varbi cinn dymar, svo enginn komst inn,

fyr en þeir rufu húsin; sá sami mabur var alla æii síban á Landi,

og þab er sá hinn sami scm ílúbi undan eldgánginum í Heklu

mcb konu sína, scm ábur er sagt*. — Eptir þetta gekk Toríi til

hlýbni vib biskuþ, og t<5k lausn fyrir þao víg. — Toríi varb ekki

mjög gamall mabur og kaus sér lcg í Skálholti; gaf þá Helga

hans kvinna meb honum þrjár jarbir og bezta krossinn, svo hann

fengi kirkju-leg í Skálholti; cn nöfn þcirra jarba veit eg ekki*.

Nú er um ætthríng Torfa í Klofa.

25. Föburætt hans er þetta: fyrst erLoptur hinn ríki, Gutt-

onnsson; hans börn voru þau: Olafur, þorvarbur 2 og Eirekur,

hustrú Óluf og hustrú Sophía. — Sonur Ólafs var Jón, hans

sonur var Torfi í Klofa. — Böm Torfa þessi: Eirekur, Jdn,

') Eptir því sem sumir segja gaf Helga Guðnadóltir lil kirkjulegs fyrir

Torfa íimm jarðir til Skalholts: Vindás, Hieiður, Akbrautarholt, Lœkjar-

hotn og Hjallancs.

a
) hja síra Jöni slóð misskrilað: «forYaldur'^
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Bjarni, þorsteinn; dætur: Gnbný, Sesselja og Katrín; eg man

ekki íieira. — Böm Eireks voru þessi : Jón Eireksson, fafeir

Brynjólft í Skarfei, og GuSni, sem átti Klofa, fabir allra þeirra

syskina: Eireks, Páls, SigurSar og þeirra systra. — Jón Torfa-

son áó barnlaus *. — Bjarni var faÖir Sigurbar á Stokkseyri,

föbur Bjarna sem þar er nú; dóttir Bjarna var þðrunn, md&ír

Bjarna þorgrímssonar í Haga. — þorsteinn Torfason var faftir

íngibjargar í Túngu; hennar börn: sfra Ásmundur og síra Jdn

og Öll þau syskin ; — önnur ddttir þorsteins er Gufcrún í Hersey

;

bennar dætur tvær eiga þeir bræbur Björgdlfur og Tyrfíngur Ás-

geirssynir 2
. þar er ættliríngur þcirra Torfasona.

Gubný Torfaddttir átti Erlend Jdnsson, föburbrdbur Jdns Ás-

grímssonar í Fjalli; hans ddttir var Gubrún heitin Erlendsddttir,
v c> t * - »

er var á Núpi: hcnnár börii voru þessi: Jdn, Magnús, Erlendur,

Gubni, Ari; dætur: Ulfhildur og Ingvildur. Ætthríngur þeirra

allra syskina er oss öllum kunnugur. — Sesselja Torfaddttir var

mdbir Fúsa bdnda þorsteinssonar íDal; hans börn vib sinni fyrri

kvinnu er Magnús í Austfjörbum, og Árni sonur Magnúsar; [ sonur

Arna sira Ftisi d Hofi i FopTiafirði * ; — en ddttir Fúsa er sú,

sem á síra Oddur þorkelsson á Hofi í Vopnaíirbi 4
;
— Börn Fúsa

vib þeirri seinni kvinnu sinni, Onnu, er Jdn og þorbjörg, kvinna

Hákonar Árnasonar í Klofa; um mdburætt þorbjargar er seinna;

en synir þeirra Hákonar og þorbjargar cru mönnum kunnugir 5
.

Nú er um ætt Helgu Gubnaddttur, kvinnu Torfa.

26. Hún var ættub ab vestan. Björn het mabur, og var

þorleifsson, sú átti hustrú Olöfu Loptsddttur
,

systur Olafs, afa

Torfa. þessi Björn, mabur Olöfar, hann átti iij dætur laungetn-

ar: ein het þdra; hana átti Gubni. Jdnsson , sem var á Kirkju-

bdli í Lángadal; hans börn voru þau: Björn Gubnason, sem var

í Ögri, og Helga Gubnaddttir, sem átti Torfi í Klofa; — sú ætt

J
) "Jón sk varð úti", scgir Otldur biskup á spazíu, en síra Jón Erlendsson

scgir hanu hafi drukknað.

2
) síra Jón Erlcndsson og hinir ncfna þær: fórdísi konu Tyrfíngs, og Scs-

selju konu BjörgóKs.

3
)

þetta, frá [, cr viöba'tisgrcin cplir síra Jóni Erlcndssyni.

4
)

4í faðir Ujarna Oddssonar á Bustarl'clli", bætir eitt ágripið við (408 b.).

5
) síra JónErkndsson og hinir lelja lengra, þannig: "synir Hákonar: Gísli,

Einar, Bjarni^ synir Gísla Hákonarsonar: Vigfús og Hákon, og dætur hans

Valgerður og Kristín, hustrú herra f>oiiáks Skúlasonar".
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cr ábur her skriíub — og Steinunn var önnur dóttir Björns þor-

leifssonar, lnín átti Tiíngu, af hennar ætt veit eg ckki; — þribja

dóttir Björns var luirí&ur, mófeir Lopts, fö&ur Arnórs í Ljárskdguin.

Nú er um ætt Björns í Ögri.

27. Björn GuSnason í Ogri var bannfœrbur af biskup Steph-

áni, sök þar til man eg ckki ; — aÖ því voru Xli prestar og

biskup hinn þrettándi ; sá lict síra Jörundur, er bannio las yfir

honum. Björn let taka síra Jörund og setti til tvo menn til aö

hýÖa hann, hvaÖ þeir og gjörÖu. En þá þcir voru þreyttir, fekk

hann til hinn þriÖja, sá var tveggja maki ; en sem hann lagöi á,

sagÖi prestur, svo var hann harÖur: "Ijlíga höggin þín, lángi

Loptur"! — Bdnclinn bauÖ þá, aÖ hann skyldi vera kyrr, og var

prcstur þá lcystur og lagÖur í hvílu
,

og let bdndinn þá græÖa

hanii og leysti hann vel af garÖi, og var hjá honum alla daga

mefean hann lá.

Nú eru börn Björns.

28. Af hans sonum hcli eg ckki heyrt sagt, en dætur voru

þcssar: Guferún, Solveig og tvær Sigrífear. — Börn Guferúnar

voruþeir: Eggert lögmafeur, Björn ogBjarni 1
; haná átti útlenzkur

niafeur, cr Hannes het, og var hirÖstjöri her í landi. Svo bar til

um þíng, afe skip kom í Hafnarfjörfe, þar var sá fyrirmafeur á, er

Týl het; hann fór til Bessastafea og braut upp kirkjuna og tók

þafean skatta kóngsins og haffei út í skip. En er Jlannes kom

af þíngi, fekk hann sör til lifes bæfei þýzka og Islenzka, og helt

strífe vife Týl og náfei honum, og lct hálshöggva hann; svo lifeu

þafean þrjú ár. En þafe varfe svo einusinni, — mefe leyfi afe segja,

— afe Hannes fdr sinna crinda í náfehúsife 2 , afe hann kom ekki

iljótt aptur; en þá um var vitjafe, fanrist hann þar daufeur. ]k\

var sá prestur í Görfeum, er síra þóröur hct, og var Olafsson;

hann var fyrir síra Einar; hann dreymdi cina nótt, og þótti mafeur

koma afe sör og scgja: "FurÖar yfeur, hvcrsu snögglcga afe Hannes

dó?" — "já", sagfei hinn; — "ekki skulu þer þafe undra", sagfei

hinn, "því Hannes drap Týl, en Týl drap aptur Ilannes". —

') "anno 1551 bar uppstigníngardag á krossmcssu; þa drukknaði Bjarni,

bróðir Eggcrts, hja Scltjamarncsi, ætlaði að flytja sig til Ness eptir bróður

slno Eggcrt". Oddur biskup á spázíu. Afskriptirnar bæta ]>yí inní, þar

sem Ujarna ætt cr rakin.

a
) "hcima á Bcssastóðum", bælir við Oddur biskup á spázíu.
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Börn Eggerts var: Ján murti, þeir köllu&u, og Ragneiímr í Ögri,

sú sem Magnús Jónsson átti; hans börn og hennar eru: Ari,

Björn, tveir Jónar, [þorleifur og þeirra systur: [Ragneiður,

Elin
y
Guðrún> Sesselja, Katrin, Kristin; hiln dó barnlaus*.

Bjarni, brófeir Eggerts, átti eina dóttur, hún heitir Anna,

hana á síra J<5n Erlendsson á Hrafnseyri 3
.

Björn Iíannesson átti dóttur Dafea heitins Gubmundssonar

;

þeirra böm eru þau: Hannes íSnóksdal, og [Halldóra, er átti síra

Gvendur heitinn, sem var á Gilsbakka; af hennar bömum veit eg

ckki, en börn Hannesar eru mörgum kunnug 4
. — Systur Eggerts

voru þær: Katrín, sem átti herra Gizur heitinn; ekki er þar af

ætthríngur; önnur hans systir var sú, sem þorlákur heitinn á

Núpi í Dýrafirfci átti ; Gizur heitinn var hans sonur; — þrifeju

hans systur átti síra IJallddr Einarsson, sem var í Selárdal, fafeir

síraBjarna, sem nú er þar, [sá éð var bróðir sira Teits Halldórs-

sonar i Gufudal 5
. — þar er sá ætthríngur Gu&rúnar Björns-

dóttur úti.

Systir Guferúnar var Solveig, mó&ir Iíannesar Olafssonar í

Hvammi í Kjós, hann var ma&ur Sesselju Olafsdóttur. [þeirra

son Jón, og þau fleiri syshin 6
.

Önnur systir Guí)rúnar var Sigrí&ur, mófeir Björns Bjam-

arsonar vestra.

Nú er á enda um þær iij laundætur Björns forleifssonar, sá

er átti Vatnsfjörfe; hans kvinna var hustru Olöf Loptsdóttir, systir

þorvarbs á Möferuvöllum, sem biskup Jón Geriksson let aílífa, og

Olafs, afa Torfa í Klofa, og hustrú Sophíu. þeir bræfeur erfftu

og fengu í heimanfylgju XII hundrufe hundra&a hver fyrir sig,

og þar í LXC
í smjori hver um sig. þær systur þar í móti afc

rettri tiltölu eins.

29. Mófeir þessa Björns J>orleifssonar var Vatnsfjarfear-Krist-

»_íí) þcssu nafni bæta afskriptirnar við, og svo dætrunum.

3
) "sá síra Jón drukknaði", bætir við Oddur biskup.

4
) í stað þcss scm frá mcrkinu

[
cr, hefir síra Jón Erlendsson og aðrar

afskriptir þctta: "Anna, sem átti síra Jón heitinn Vigfússon, og Ilallbjörg

undir Múla á Skálmarnesi, sem jporleifur Jónsson átti. Börn Hannesar

Björnssonar: Eggcrt og Ölafur, dætur: jpórunn, scm Gísli hcitinn Björns-

son átti, Ragnciður, sem Jón heitinn Sigurðsson átti, og Steinunn, scm

Árni Gíslason (á Hólmi) átti".

*-6
) frá [ er eptir síra Jóni Erlcndssyni.
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ín, cr þar bj<5 lengi; hans systir var Solveig l>orleifsd<5ttir , sem

eg vil seinna segja, en fyrst skal segja af Birni og ættmönnum

hans; hann átti tvö börn, þorleif og Solveigu; böm Jporleifs

veit eg ekki, utan eitt, sá hétBjÖrn; hann var fabir Jdns Bjöms-

sonar í Flatcy, og síra þorlcifs, sem var á Reykjahðlum, og þess

ætthríngs. — þab er sögn manna, ab Vatnsfjörb hafi biskup Ög-

mundur haft af síra forleifi 1

,
og gjört til beneficium. Solveig

Björnsdóttir bj<5 á IIóli í Bubliíngarvík meb rábamanni sínum;

hann hct Jó*n, og var þorláksson ; hiin átti vib honum iiij börn í

frillulííi, því hann fckk aldri hana ab ciga, sökum fátæktar. þeirra

börn voru þessi: Björn, Einar, Ari, Brít eba Birget. þeir bræbur

voru allir listamenn, þeir hlupu á slétta velli ellefu álnir. Svo

heyrba eg herra Gísla heitinn segja, eptir þeim í Hamborg, ab

þessi Björn hefbi gcngib á kabli einum, er þeir höfbu bundib í

körfina á skipinu, þar þab lá á legunni, og inn í Claus-turn, svo

allir sáu; hann d<5 bamlaus, og var hirbstjöri ábur þrju ár ylir

landinu, en í híngabsiglíngu köstubu Danskir honum út, af öfund

einni. — Einar bröbir hans átti ekki heldur eptir utan eitt

barn; sá mabur hét Bjami, sá var fabir þórdísar í Hdlum 2
,
og

þess ætthríngs. — Síra Ari, bróbir Björns og Einars, átti tvo

syni, og hétu Jönar bábir, vel hagir menn, og hafa lifab til lítillar

stundar; sá síra Ari bjó* vestur í Laugardal, og hafbi þab fyrir

beneficium. — Systir þeirra var Brít, hún var móbir síraPanta;

hans dóttir er Brít, stí sem síra J<5n Styrkársson á, á Álptamýr;,

;ib sagt er. Jdn Bjarnarson uppá Vatnsleysu var bróburson Panta.

Af síra Panta og þeim bræbrum er mart manna komib , en mcr

ókunnugt.

Sá J<5n þorláksson var hinn bezti skrifari á VestfjÖrbum, og

cr sögn herra Gísla heitins, ab hann hafi skrifab flestar messu-

bækur á Vestfjörbum, og helzt á Skarbi á Skarbsströnd
,
og gaf

hálfar kirkjunni en hálfar kirkjubóndanum. — þab Jieyrba eg

sfra Einar afa minn segja, ab iij fíngurnar á hægri hendinni heí'bi

!
) œtti aö vcra: af Hanncsi Eggcrtssyni, því í þrasi hans og Ögmundar

biskups var dæmdur scinasti dómur um Vatnsfjörð, cn þó var Vatnsfjörður

að mcstu í klcrka höndum frá því 1507, að Björn fjorlcifsson ýngri slcppti

lionum við Stcphán biskup, í nauðum sloum og scr til liðs, því upp frá

því hclt Jón prcstur Eiríksson Vatnsfjörð um lánga tfma. Síra ^orlcifur.

sonur Björns, eignaðist aldrci Vatnsfjörð.
3
) "kvinnu síra Jöns", bætir Oddur biskup vft>.

<
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aldri á* honuni daubuni stirbnab, og þab hefbi talab verib, ab þeir

heföi látib pennann í höndina á honum dau&um, en hann hefbi

átt ao skrifa þessi oro: "gratia plena, dominus tecum". — Ab

honum frá föllnum þá giptist Solvcig Páli Jónssyni á Skarbi

á Skaroströnd
;

þau áttu einn son, þann er þorleifur hct; hans

launsynir voru þeir: Björn á Kcldum, faoir Eireks þar, og Olafs

í Marteinstlingu ,
. — Annar var Asmundur 2 á IIvoli, fabir þeirra

Asmimdssona: J>orIeifanna og Erlends og þeirra barna; — dætur

þorleifs ab Skarbi var Sigríbur, sem þar er, eba var, og Gubrún,

mdbir Jó*ns Egilssonar á Skarbi hjá Holtastöbum ; hún átti Húl í

Bublúngarvík. — En þær voru skilgetnar þcssar systur. — Nú

er á enda um ætthríng Björns þorleifssonar og Olöfar Loptsdóttur.

30. Nú vii eg nokkub segja af þcim. þau sigldu opt; en

svo bar til einusinni, ab þau urbu skipreka* hjá Grenlandi, því

þau fengu hafvillur; þar drtikknabi hver mabur utan þau tvö.

þar kom ab tröllkarl og kerlíng; hann batt tvær stikur klæbis

um höfub honum, cn hún
,

iij stikur lerepts batt hún um hennar

höfub; þau höfím stóra meisa á herbum og setti hvort fyrir sig:

hann setti hann í meisinn , en hún hana, og báru þau svo Icngi,

þar til þau komu ab einum túngarbi; þau voru þá komin til Garba,

hver ab sagbur er biskupsstúll á Grenlandi, og voru svo þar uni

veturinn. — Retta leib þángab þá skal sigla 12 vikur fyrir sunnan

Reykjanes — um vorib 4 komu þau út til Islands. — Sá var cndi

á hans æíi
,

þab hann var drcpinn af Engelskum vestur í Riii,

hoggvinn í stykki og sendur henni ; sök þar tii heiir mer ei verib

greind; — en í hefnd þar cptir let hún ab sumri eptir drcpa

alla Engelska, og XII af þeim lct hún binda í einn streng og alla

hálshöggva, og mörg storræbi cru til hennar sögb. —- ][>á leib ab

hennar daubastundu, bab hún gub þess, ab hann skyldi þá láta

verba eitthvab þab teikn í sínum dauba, þab lengi væri uppi
;
og

svo skebi, ab svo mikill bylur kom her í landi og víba í Noregi,

ab fjöidi húsa brotnubu og mjög margar kirkjur, og menn stóbu

ekki á jörbunni, — og var síban kallab Olöfar-bylur. þab skebi

') Hinir lclja, að Eirckur á Kcldum Iiaíi vcrið "l'aðir Torfa, föður Guð-

mundar á Kcldum, cr átti Valgerði HalldórsdOltur" (213. 408 b.).

"Ásmundur vav í hórdónri getinn son", bætir Oddur biskup við.

'*) þ. c. í skiprcika.

4
) "culir" bætir Oddur biskup við.



30-31. kap. BISKUPA-ANNÁLAK JÓN'S EOILSSONAK. 59

á dögum biskups Magnúsar, þar um þá datum var 1490 1
. — Nú

er sá œttbogi hennar Olöfar og Björns á cnda.

31. Nú vil cg segja af ættlií) Solvcigar f>orleifsdö*ttu r,

systur Björns; hún var gipt, og sigldi hennar maour ab hennur

óvilja; hún bannaVi honum þaí) meí> vottum, og ábyrgfti honum

hvafe ser yroi; hann fór sem á&ur. þá var sá þíngaprcstur þar,

cr Sigmundur het; þaí> skefti svo, ao hann komst yfir hana á

nieban bóndi var utan; um vorio eptir var hún ólett þá bóndinn

kom; hann bauo henni samvist, en hún vildi ekki í þab sinn.

þeir vildu gjöra prestinn sýknsaka vcgna hennar fyrirbobníngar

;

cn prestur baub sátt og sama. — þeirra son var J<5n Sigmunds-

son, er var á Urbum, Solveigarson kallabur, mikill lagamaour*og

mælskumaöur ; hann var lögmabur; hans dóttir líelga, en hennar

synir herra Gubbrandur og síra Jón í Görbum og þau syskin

íleiri. — Eg hygg, ab Arni Magnússon og þorsteinn og þau syskin

seu af þcirri ætt, og síraEinar Magnússon í Austfjörbum, ab mig

minnir þeir segbi mcr á þíngi bábir anno 1588.

Nú vcrbur ab taka aptur til þorvarbs Loptssonar á Möbru-

völlum, bróbur Olöfar. Hans dóttir var Gubríbur, cr átti Erlendur

Erlendsson, sá er úti lá meb síra Sveini og biskup Svcini 2
;
— sumir

segja þab hafi (vcrib) sá hinn fyrri Erlcndur. þeirra börn voru

:

Vigfús lögmabur, þorvarbur lögmabur, Jón, Narfi og hustrú Hólm-

fríbur. Börn Vigfúsar lögmanns var Páll lögmabur áHlíbarenda;

# hann deybi barnlaus. Börn i^orvarbs lÖgmanns var Erlendur á

Strönd, hans ætt er ábur skrifub. Börn Jóns var ein dóttir, Gub-

laug; hennar sonur var Gísli Sveinsson íMibfelIi; hans börn

:

síra Gvendur 3
, síra Bjarni

,
Magnús og Sveinn, og þær allar

systur. Börn Narfa var: Erlendur, Gvcndur og Jón, og var þab

fátækt fólk og flest nú dautt. — Börn hustrú Hólmfríbar var:

Eyjólfur Einarsson, sem var í Dal, og Erlendur á Hyoli, hann var

laungetinn cba ver; hans ættmenn eru þeir Asmundarsynir

;

móbir þeirra var dóttir hans, scm erf&i Hvol, cn þorleifur á nú.

— Börn Eyjólfs í Dal voru þessi: Einar, Eirekur, Isleifur 4
, en

„ .
—

l

) rcttara væri 1180, því þá var skipt cptir hana, cn liún hcfir an cfa

andazt 1479.

*) þ. c. Svcini prcsti, cr síðan varð nisknp.

:i

) prestur í Gaulvcrjabæ.

*) 4<Magnús", bæla hin vi6, og s\o heflr vcrið á spázíu í frumritinu, ineð

gamalli hendi sem Árni Magnússon ætlar Odds biskups.
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ddttir Anna; Einar deyfei bamlaus, ísleifur og líka. Börn Eircks

eru þeir Magnus á Kirkjulæk og Eyjólfur á Miíla; þeirra systir

Ingibjörg í Ilraungerfei , seni síra Oddur Stephánsson á. Dóttir

Eyjdifs er Anna, sem Fusi bándi þorsteinsson átti; þeirra börn

Jdn og þorbjörg í Klofa 1
.

Systir Páls lögmanns Vigfilssonar var Gubrífeur, hverja Sæ-

mundur heitinn Eiríksson átti, brdftir síra Jdns (Eireks)sonar í Vatns-

lirbi og síra þorleifs, sem var á Breifeabdlstab. Sæmundur og

Guftrfóur áttu eina dóttur, sú het Gufcrun, hana eignaíiist bóndinn

Árni Gíslason, og átti vi& henni mörg börn: Ilákon, Sæmund,

Gísla; dætur: Gubrúnu, Halldóru, Hólrafríbi, lngibjörgu, Solveigu

o. ff.
2

. Sá ætthríngur er öllum kunnugur.

Önnur systír Páls heitins var Amia, móftir Magnúsar3
í Tcigi

og þeirra barna. J>ribja hans systir var Gubrún, mófeir Páls Páls-

sonar á Hjalla; hún var laungetin. Fjórfta systir Páls lögmanns

var Kristín, mó&ir Gnbrúnar Magnúsdóttur, sem á Gunnar Gísla-

son; af hans börnum veit eg ckki 4
. Af þessuin ábur upptöldum

voru á dogum biskups Stephánar: Fúsi lögmaW, Einar í Dal

lögmaour 5
, sem átti hustrú Hólmfríbi, Torfi í Klofa, þorvarbur

lögmabur á Strönd, Björn í Ögri, þeir bræbur Eiríkssynir: síra

Einar á Öldnhrygg, síra Jón í líolti, Jón Magnússon ab Núpi,

Halldór í Túngufelli, og margir abrir, hverir ekki eru um sinn

reiknafeir. Biskup Ögmundur helt þá í þann tíma Breifeabólstab.

32. Afgángur biskups Stephánar varb anno 1518 um J>rí-

lielgar. J>aí> var hans sibur, ab gjöra testamentum-bref sitt hvert

sumar, er hann reib heiman
,

og gaf þá í því breíi öllum gjaíir:

*) "móðir Gísla lögmanns Hákonarsonar; en Jón Fúsason var faðir J}úi-

unnar, scm fyrst átti Sigurður Oddsson, cn síðar Magnús Arasonj hún

var ríkust kvcnna henni samtíða á Islandi", bæta hin við.

2
) hin bæta við: Sigríði og Önnu.

8
) Hjaltasonar, bæta hin við.

4
) hér bætir við síra Jón Eiicndsson og suni hinna: ^þcirra börn: Björn,

Pélur og Solveig, sem átti síra Arngrímur á Mclstað, en sonur Björns

Gunnaissonar Jón Björnsson, sem hélt Skriðu klauslur, ogfiórunn Björns-

dóltir hans systir, scm Bjarni Oddsson á Bustarfclli (r (sýslumaður í

Múla þíngi). En börn Péturs Gunnarssonar : Einar Pétursson, sem átli

Kagnhildi, dótlur Björns Magnússonar í Bólslaðalilíð, og (iunnar Péturs-

son fyrir austan, og Guðrún Pétursdóttir, scm átti Olafur Markússon".

s
) réltara: sonur Eyjólfs lögmanus.
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biskupinum norbur silfurstaup, rábsmanninum v c
,
kirkjuprestinum

iij
c

, hundrab hverjum hinna prestanna, X aura gaf hann djákna

cn v aura klerkum, og svo ábótum og útbúa rábsmönnum gaf

hann og tileinkabar gjafir. Hann kaus biskup Ogmund cptir sig;

hann var þá ábóti í Vibey. Hann deybi á þribjudegi, mcb s<51u,

en var ekki nifcur settur fyr en á sunnudaginn
, þá ábótinn kom

ab sunnan. Eptir hann voru hálft annab hundrab hcsta, sem

honum kom til, en í ófríbu : þrjú hundrub stikna vafemáls, í óskorn-

um klæbum sex hundrub stikna, og sjö hundrufe stikur lerepts,

þrjú hundrub englót, hálft 'annab hundrab nóbil og rósennóbil;

um dali man eg ekki, þó minnir mig ab afi minn segVi mer: nær

átta hundruí). Vib þessu öllu áftur sögbu þá tók kirkjan, því

crfíngjar skyldu þá hvorki erfa biskupa nh ábóta eba abbadísir,

heldur kirkja og klaustur.

33. Nú kemur um þann XXVI. biskup: ÖGMUND PÁLSSON.
• • * *

Móbir Ögmundar hht Margret, og var Ogmundardóttir; bróbir

liennar het'þórólfur, og var kallabur biskup ; hann bj<5 vestur í

Laugardal á Vestfjörbum. þar verbur fyrst til ab taka, ab hann

helt Breibabólstab mörg ár. þaí> bar þar vib cinusínni á páska-

dag, ab þar var lagt fuglanet, og stób þá í stilli
; þá haffei vcrib

mikil harbindi til matar á millum manna. Prestinum var sagt

til, ab fuglinn væri kominn í látrib, en hann bannabi ab slá, og

sagfci nú vera "lífgunar dag en ekki dauba". Nú svo skebi, ab

ein kýrin sleit sig upp í fjósinu, og gekk þángab sem fuglinn

vax og netib lá; hún kom fætimim vib staungina, en liún upp

strax og yfir fuglinn; þab var þrjú hundrub fugls. Sá allur fugl

var tekinn undir netinu og látinn í stofu og geymdur fram yfir

mibjan dag á mánudaginn, og þá var hann sleginn; var svo sagt

cptir síra Ögmundi í þab sinn, ab slíkt væri jarteikn, veitt af

gubi, því ab gub hefbi nú bjargab mönnum til fæbu þeirrar lík-

amlegu, svo sem hann hefbi hjálpab sálunum nú á þeim (degi) og

leyst þær frá kvölum. Anno 1508.

Skammt cptir þctta, þar nærri um þá datum var 1510, þá

skebi þab og einnig þar, ab umbobsmaburinn frá Bessastöbum reib

um vib sjöunda mann; þeir fundu menn síra Ögmundar upp á

Hálsum, og hröktu þá og slóu, og eltu þá heim til stabar og inn

í stabinn um kalldyr; cn hcimamennirnir þá bjuggust til varnar,

og komu út um hinar dyrnar og slóu þá er þá eltu, og drápu

af þeim cinn eba tvo, cn særbu marga. f>a& var mælt, þab einn
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hafi svo verib höggvinn, ab seb haíi til mjó'lkurinnar undir herfe-

arblabinu á honum; sá höt Jó*n Baggi, norskur; þann græddi Fúsi

logmaour á Hlíbarenda. En ekki skipabi biskup sínum mönnum
þab, en þó* galt hann þess seinna. ðf&an fór hann til Vibeyjar, og

var þar VIXI ár eba IX; þá var Ormur veginn , sem ábur er sagt,

þar í dyrunum, og þaban kaus biskupinn hann eptir sig í Skálholt.

34. Hann var í Skálholti þann vetur, cr biskupinn andabist;

þá var datum 1519; þá kom mikill fellivetur, þann köllubu þeir

biskupsvetur, því biskup Stephán gekk þá af. þau árin þar fyrir,

nær íimtán eba meir, þab síra Einar aíi minn mundi til í sínu

uppeldi, var enginn yfirferbarmabur í öllum Biskupstúngum fá-

tækur, utan tvær kerlíngar, og þeim lagbar tíundir sem ab áttu

til tólf hundraba; en vib þenna vetur þá fjölgabi nokkub fátæka,

þó ekki þab vert var, utan allir héldll sínu búi og þrimur hlutum

af öllum úti-peníngum.

Um vorib cptir sigldi biskupsefnib, hann fekk mótvibri Og

varb apturreka og var her um veturinn. Svo ber til uttí þennan

tíma, ab Iionum eru gefnar tvær rostúngstennur. Her mcb frettir

hann þab, ab kongurinn hafi óvild á honum fyrir sína menn, seni

á Stab voru særbir, og honum mundi ekki gagn í ab sigla. Svo

víkur þá frásögunni, ab mabur einn er nefndur síra Philpus ; hann

var af Haga ætt, sonur Gísla Philpussonar 1

, brobir síra Jóns, Er-

h'ngs, Eyjólfs, Snæbjarnar; þessi síra Philpus var allra manna

hagastur á skurb og gröft, og síra Ari var annar, Steinólfsson,

og síra Olafur Símonarson; sá síra Ari skar allan skurb á Skál-

holts kirkju innan, bæbi á stöfum og hurbum og öbru. Síra Ög-

mundur t6k þab þá til rábs, er ó*vild kúngs kom honum til eyrna,

ab hann sendi síra Philpusi abra tönnina, en síra Oláfi Símonar-

syni abra, hann bj<5 í Kálfholti, og bab þá ab gjöra sinn lúbur

af hvprri; þær voru sagbar buk 2 álna lángar. þeir smíbubu bábir

lúbrana, svo hvorugan þekkti frá öbrum. — Ab vori eptir sigldi

biskupsefnib, cn sem hann kom fram, þá var honum sagt hib

sama um úvild kúngs, en hvort hann f<5r í Danmörk ebur Nore^

») I»etta cr að óllum líkindum getgáta síra Jóns, og varla rélt, heldur mun

þcssi síra Philippus vcra dóttursonur Gísla, sonur Jóns "Islcndíngs" og

prcstur í Sauðlauksdals þíngum; sbr. Fylgiskjal I. 13 c.

a
)
þannig hafði handrit síra Jóns sjálfs, cn hvað það á að þýða cr óvísl

(kannske titi, þó það se ólíklegt í sjálfu ser)^ hinir sleppa klausunni,

þvi þeir hafa ckki skilið þetta orð.
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veit eg ekki. — f>ab hefir þar um verib mælt, ab kóngur hafi

haft frillu 1
, ebur mibur. Biskup tók þab þá til rábs, og kom sör

í kærleika vií) hana, og bab hana fylgis og tillagna, og sagbi henni

sitt crindi og öll sín leynd ráfc, og gaf henni annan lúburinn, og

bab hana láta engan af vita, og ekki cinn; her mcí) fekk hann

hcnni gull og silfur meb. J>au báru þá ráb saman, hvernig fara

skyldi: hann skyldi koma fyrir kónginn, þá hiin sendi bob eptir

honum, og skyldi hann hafa þá meb ser hinn lúburinn, en hiín

liinn, sem hann hafbi henni fengib. Svo lfóur ab þeim tíma, þá

einusinni, cr hun var komin til kóngs, aft hún bibur leyíis, þab

prestur komi fyrir kóng, og hann muni aldri láta rétta slíkan

mann sem hann er. — þab sagbi síra Jón Bjarnarson mör, sem

var á Breibabólsta?) , ab hann heffei aldri gcbmannlegra mann seb,

hvorki utan lands n6 innan, cbur höfbíngslegra. — En sem hiin

íekk leyfib, þab hatín mætti koma, svo gjörbi hún honum bob,

eptir þeirra undirtali ; hann bab þá ab gefa ser vín ab drekka

og klæddi sig sínum búnabi, og drakk þrjá drykkd í nafni heil-

agrar þrenníngar, og sagbi: svo skyldi nú gánga sem gub vildi,

hvort þab væri líf ebur daubi. Meb þab gekk hann- burt, og ab

því herbergi þar þau voru inni. J)á hún vissi hann var kominn, þá

bab hún enn leyíis ab hann mætti koma; hann gaf þar lcyfi til.

En sem Ogmundur kom, fcll hann kónginum til fóta, og gaf sig

og sitt líf og allt þab hann átti í hans náb, og retti ab honum

lúburinn undir eins. En sem kóngurinn tók vib, þá spurbi hann

ab þessa kvinnu , hvar hún hefbi slíkan lúbur seb ; hún sagbist

hafa slíkan seb ; hann sagbist ekki því trúa: þau höfbu þar talab

um nokkur orb; þar kom um síbir, ab kóngur vcbjabi undir ab

hún hcfbi aldri slíkan söb, og þar til eru greindir dalir, en

sumir segja ij
c

. þab var skeb, sýndi hún honum hinn lúb-

urinn; kóngur spurbi, hver henni hefbi hann fengib? — hún sagbi

:

"sá hinn íslenzki herra,,

>
og bab hann þá um náb fyrir hann, og

hann mætti fá sitt erindi. Summa, sá varb þar á cndir, ab hann

fekk biskupsdæmib, og þar meb þá skyldi hann hafa hirbstjórn

yíir landinu í þrjú ár. þab er þar úti.

35. Um vorib eptir sigldi hann til Islands, og kom út vestra,

nærri Bæ á Raubasandi
;

þar bjó þá Ari Andresson og þórdís

') |>etta gctur ckki staðizt uni Dyvcku, því hún var dáin fiöar (f 1517);

monn hafa því gctið lil að þetta haG vcrið móðir hcnnar, gamla Sighrit.
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Gísladóttir. Ari tók vib biskupinum vel, og var hann þar viku

meb xiii menn
,

og varb meb Ara og honum mikil vinátta. Ari

greiddi ferb biskups og fekk honum og hans mönnum XIII fær-

leika meb öllum reibskap, þófum, sessum og áklæbum; meb þab

reib biskup í Skálholt og settist þar. Ekki er getib um nein

tíbindi öndverblega í hans biskupsdæmi, svo ab eg minnisr, utan

þab fyrst, þá datum var 1525, þá kom svo mikill fellivetur, ab

Grímsnes hefir aldri náb ser aptur síban , ab sögn síra Einars.

Um haust(ib) fyrir voru tveir fátækastir í öllu Grímsnesi, sem áttu

til fjórtán hundraba, og þeim voru tíundir lagbar; þá var ekkert

þab kot, sem ekki var á j° fjár, sumstabar ij
c og enn þrjú hundrub

ebur meira; þeir heldu mestu eptir, sem áttu (um) vorib XX eba mcst

XXX sauba; svo mikil frost höfbu þá verib, ab hestar stóbu daubir

frosnir í hel feitir, en fánnlög svo mikil, ab enginn hann mundi

slík; þenna vetur köllubu þeir áttadagsvetur
,

því hann kom á

áttadag sjálfan og helzt allt til sumars.

36. þá er ekki getib um, svo cg muni, fyr cn kirkjan brann,

þab skebi þar nærri þá datum var 1527, en þó man eg þab ekki

gjörla. — Eitt ár ebur tvö þar fyrir, ebur lengur, var hugmóbur

og óvinátta meb biskup Jóni og honum; efni þar til man eg ekki.

þar heitubust hvorir vib abra, ab finnast á þíngi; skyldabi biskup

hvern prest og bændur, ab fjöhnenna sem mest, og svo skyldi

hver höfbíngi halda kost sínum selskap
,

og finnast allir bæbi í

Skálholti , vib Brúará og út á Heibi, ábur en þeir ribi á þíng.

þeir ribu þá í ílokkum heim, en svo varb mikill hitinn af manna

mergb og hestum, ab reykinn lagbi af þeim lángt í lopt, cn dytti

nokkur af baki, þá lá hann þar eptir svo nær sem daubur. Og

scm allir voru til þíngs komnir, þá var biskup ab norban kominn

rneb níu hundrub, en hinn ab sunnan meb þrettán hundrub. Góbir

menn áttu þá hlut í meb þeim, og sættu þá, og skyldi sínn mann

fá til hvor þeirra, og þeir tveir skýldu gánga á hólm í Öxará

og berjast; fekk biskup Jón til Atla nokkurn, en biskup Og-

mundur Eystein Brandsson, þab er sá sem var meb Lenarbi
, þá

Torfi let drepa hann á Hrauni, og sá sem ab ílúbi meb konu sína

fyrir eldgánginum í Heklu. ^cir börbust lengi, og vann hvorki,

fyr en Eysteinn tók þab ráb, ab hann barbi handskana ab hönd-

uxn honum og hjó sig undir hann og felldi hann til jarbar, því

Eysteinn var ramur ab aíli ; meb þab varb þab endab. þetta skebi

þann 1. dag Jnlii anno 1527 eba þar um. — En annan dag Julii
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aí) kveldi kom eldur í kirkjuna í Skálholti, nær uM mi&jan aptan.

Sumra sögn er þafe, aí> sá eldur haft komfó af lopti, en aftrir

Söfgjaj a?> þeir hafí haft eld mebfer&is í glófearkerum
,

og lít \ib

stöpulinn; utan þaft varb endir, þaí) hann varfe ekki slökktur, og

kirkjan var brunnin öll at> náttmálum, utan prestarnir og kirkju-

lýfcuririn meí> karlmönnum og konum komu undan mestöllu, skri'Æa

og bókum. $>a?> er manna mál, tvær konur hafi borift skrínih

meb öllum umbúna&i, en aferar tvær þá hina stúru bríkina, en

klukkurnar brunnu nokkrar, sem hátt voru, og runnu nibur, þær

sá eg og koparinn af þeim. Me& fyrsta þá eldurinn komíkirkj-

una, þá var vindurinn á norftan , svo reykinn lagVi fram á sta&~

inn, svo ab svi&nu&u húsin, því eldneistarnir hrutu þángaft og af

fjalvi&num; en svo var&, me& guí)s vilja, a& vindinum sneri, og

kom hann rött á sunnan, og lag&i þá cld og reyk nor&ur eptir

tiini. En þá allt var brunni& til kola, þá kom svo mikil hclli-

skilr, a& lækirnir runnii um vcllina, og sú skúr slökkti allan eldinn

ni&ur. Jpa& sag&i síra Einar m&r , a& þá hef&i hann veri& í fcrÖ

me& síra þdr&i Olafssyni í Gör&um á Alptanesi, af því aíi minn

bjú þá í Laugarnesi; en þá þeir ætlu&u a& rí&a, þá kom þessi

skúr á; þeir bi&u hana af ser, en hún var ekki lengur yfir en

þa& ein hálftunna hún var drukkin út af XXX mönnum, og st<5&

aldri á henni haninn. — Um kveldib rei& almennt af þíngi; cn

þá biskupinn hann kom austur a& Gjábakka túni, þá kom prest-

urinn hciman a& úr Skálholti, og sag&i honum hver tí&indi þá

hef&u or&i& í kirkjubrunanum. Biskup íh\\ þá af baki í ómegin,

og í ö&ru sinni þá hann sá heim á stabinn, og í þrifcja sinn þá

hann kom heim á klifi&; eptir þaö ansafci hann þessu: "Mftr heíir

mart a& oskum gengií) híngab til, því er þa& vel maklegt þ<5 mhr

gángi nokku& í múti" — og svo er sögn manna, í þau XII e&ur

xiil ár, sem hann ríkti þa&an í frá, haíi honum æ jafnan í múti

kastazt, og því meir scm meir leife á.

37. Eptir þíng lfct hann búa til bú&ina, og var þar þá messafc

og súngií) um sumari?), íne&an hann byg&i upp aptur forkirkjuna,

svo hún var& búin um hausti&; lðt hann um sumarií) dugguna

hlaupa bæ&i austur og vestur, og draga aí) vi&i sem mesta, og
'

á hestum úr ölium sveitum hfcr nálægum. þa& sama sumar eptir

sendi hann í Noreg me& dugguna, a& sækja vi&i, því Skálholt átti

þar staí) og skög; þar voru þcir á vetrum, — þá var kalla&ur,

.">
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ab sögn, íslendíngagarbur ; — svo þeir voru þar annan vetur en

hér annan, þá þeir komu út á vorin híngab. — Á því sumri hljdp

duggan vestur, og sókti þángab um alla Vestfjörbu tré, og tíundir

biskupsins, og flutti híngaS á Eyrarbakka, og var svo sett upp í

naust á vctrum, fyrir utftn Skúmstabi. En ab vori, ábur cn þeir

fó*ru til Norcgs, þá fóru þeir á henni 'austur
,

og sóktu þángab

lfka tré og tfundir og flutíu hfngab á Bakkann ; hér var þá svo

fyrir búib, ab þar var mikil byggíng, stórt geymsluhús og bab-

stofa, og timburhúsib , er stób á stólpum, svo þab var manni í

hné af jörfcu og upp undir gólfib; þar lágu þeir í, og þar var

borbab og drukk ib
;

þar setti hann fyrir bróburson sinn, (sem)

J6n hét; hann mcbtðk og hann afhenti. þángafe var alhir ab-

dráttur, bæbi úr Vestmannaeyjum og allstabar, og líkavel leig-

urnar úr Flóanurn voru þángab látnar. Hús lét hann gjöra fyriv

utan Hraungcr&í, og af BakJcanXim lét hann flytja þángafe ab því,

cn sá haffci lykil ab, er í Hraungerbi bjó*, en npp ab Brúnastöb-

nm fluttu þeir alla vibu og tré, og þetta gjörbu kotúngarnir um
allan Flóa, en þafean fluttu kotúngarnir í Grímsnesi og heim f

Skálholt; cn sum stdrtrén lét biskup aka og draga hcim á nautum,

og þau voru járnuo, og þær skcifur sá eg. — I þribja lagi fluttu

kotúngavnir af Skeibum og bábuinHveppum lfka trén heim, og margiv

af leikuin og lævbum lögbu vibi til, sumiv V borb, sumir X, sumir

XX, sumir xxx og sumiv XL. Síva Einar afi minn fékk Iionum í

einu L. En þá heim kom, voru tveiv íncnn til settir ab saga

og skamta alla vibu, eptir fyrirsögn biskupsins, og abviv tvcir til

ab tálga naglana. Á öbru ávihu þá var laupurinn reistur, scin

voru allir innstöplar og syllurnar tvær, sem þeim héldu, og svo

þaban af mcir og meir, ár frá ári, um þau tíu ár, ev hann þaban

af víkti, svo hún var algjövb, utan vantabi súbina norban á fvam-

kivkjuna, og svo vav hún þángab til hún vav ofan tekin anno 1568.
9

38. I tíb biskups >Stcphánav þá vav biskup Ogmundur skip-

herva fyviv duggunni, þá hún föv til Noregs, og eitt sinn, þá

liann var þar, hafbi hann tekib ofan kirkjuna af þeiin garbi, scm

Skálholt þar átti , felldi inn moldina og færbi upp allan grund-

völl; sömuleibiB lét hann og bera mold í kirkjugarbinn , svo þar

mætti grafa, því þar hafbi verib hella undir öllum garbinum, og

ekki djúpara en í mib lærin á rnönnum, en hann lét svo mikib

hækka, ab varb undir hendur, og síban hefir þar verib grafib.

—

En þessi stabur gekk undan kirkjunni á dögum herra Martcinn,
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þá siglíngin lagbist af, því dnggan hafoi þá brotnab. þessir voru

skipherrar fyrir duggunni á dögum biskups Ögmundar : Sæmundur

Kiríksson, afi Hákonar í Klofa, síra þorleifur Eireksson á Breiba-

bólstab, bróbir Sæmundar ; hans nibjar eru þeir á IIvoli, þorleifur

og hans syskin ; Emma var dóttir hans, amma þeirra, og þá er

Ilólmfríbur móbir þeirra,
# og Petur sonur hans var á Sólheimum

í Mýrdal, þar evu og hans nibjar. Meb síra þorleifi var bróbur-

sonur hans Magnús, sá bjó á Grafarbakka, afi Magniísar í Skálda-

biibum, mart fólk og fátækt. — Fjórbi þeirra bróbir var síra Jón

Eireksson í Vatnsfirbi, hann hafbi smíbab haffært skip og haft til

saumsins þrjií járnfót, og annab hafbi hann smíbab enn minna;

þab mátti vinda upp á því pípu, svo þab hallabist ekki
;
þab höfbu

þeir kallab jakt, og á henni fór biskupinn jafnan í Vestmanna-

eyjar og í Grindavík. — Til gamans ab segja; þessi síra Jón

hafbi og smíbab vi tremenn stóra, og bjó svo um þá í einum sex-

æríngi , ab þeir heldu árum og reru
;

þeir voru sagbir í völtiun

hefbi leikib nibur í hnesbótum, blýsakka aptan í herbum, enlæstar

árar í lumum, og einn kengur framan í hvers þeirra brjósti og

þar í snæri, og í þab helt presturinn og kippti svo ab ser, en

þá hann let laust, þá duttu þcir aptur á bak og skelldu í árum.

þab hafbi skeb, ab hann lagbi á borb meb þessa sex vib biskup

og hans menn á tólfæríngi og vann biskup aldri á, og svo lyktabi

þab. Mart er til gamans. — Síra Snorri Hjálmsson var og einnig

skipherra, hann bjó í Holti; liann var afi Margretar í Oddgeirs-

hólum og þeirra barna, og síra Snorra á Krossi.

I 39. Nú er ab segja frá Dönskuni (í) Vibey og þeirra drápi:

|

— |>á datum var 1538, þá var biskup svo nær sjónlaus; þá

kaus hann síra Sigmund
,

systurson sinn , til biskups eptir sig,

og sendi hann í Noreg ; hann var til biskups vígbur, en fyrstu

uótt þar eptir þótti honum kona koma ab (ser) og sagbi: "ef þú

ert biskup xx nætur, þá ríkir þú xx ár í Skálholti". En um
i , morguninn hal'bi hann fcngib í fótinn mein, og þab dró honum
l lil dauba; hann dó þá nítjándu nóttina; hans prestur var þá síra

I

Arni í Hitardal, cn smásveinn Björn, var á Keldum, og ^órólfur

I bróbir hans, síra Sigmundar, fabir þrúbu í Görbum og þeirra barna.

f Um vorib, þegar skip komu, var sagbur afgángur síra Sig-

mundar; þá kaus biskupinn strax annan, síra Gizur, og sigldi

^amsunmrs, og hann var vígbur uit sögn) í Kaupinhafn : liann kom

6 V
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út anno 1540, En sem hann kom, þá fór biskupinn af stabnum

og upp til Haukadals, því þar var lians bú, og annab á Reykjum.

En þó hann væri þar kominn, en hinn í Skálholti
, þá fóru allii

til fundar vib biskup Ögmund, haf&i hann svoscm öll ráb, en

öktubu hinn lítib eba ekki, allra mest af því hann kom meft sifta-

skiptin, og sá herra Gizur þa&, a& svo lengi sem biskup Ög-

mundur væri í landi efta á lífi, mundi aldri gufts orft fara fram,

ebur þeir siftir; sigldi hann þá, og síra Pétur Einarsson meb hon-

um, og voru fyrir utan þab árifc scm ab Dibrik var í Skálholti

drepinn, þab var á sama ári, 1540.

40. Nú er ab segja fyrst frá Dibrik, hans tiltekjur; hann

var lengi umbobsmabur á Bessastöbum, meir en í XII ár efta leng-

ur; hann gjörfti mörgum til vonda, bæbi í tiltektum og höggum

meb áverkum, og þeir síra Einar aíi minn og hann eltu opt grátt

silfur, bæbi í höggum og áflogum, og þar kom, ab síra Einar

sagbist vera reibubúinn til þcss ab lesa upp alla lífsögu hans á

alþíngi, því hann bæbi þá rænti abra sjálfur og stæbi öbrum þar

til ab stela frá öbrum, og þá þab af þcim. Hans tiltekjur voru

svo margar, ab þær verba ekki allar skrifabar. þá á þessu vori

og allt áftur fyr áttu Bessastabíngar enga jörb subur um Nesin,

utan sjálf Lambhús þar heima. þessa skal nú geta: anno 1539

um vorib tóku þeir Vibey, en ábur fyrri, þá datum var 1536, og

faftir minn 14 ára, þá höfftu þeir þaft þegar í rábi ab taka Vibey,

einusinni ab þeir febgar voru þar 1 komnir. Svo libu þrjú ár.

Hvítasunnu morgun meb sólu, þá ábðtinn Ali var í fardaga-reið

sinni, þá komu þeir í Vibey og settust á hana, en börbu fólkift

og ráku þab í burtu, en ábótinn fer upp til H<51a í Grímsnes, og

býr þar til þess datum var 1568. Svo líbur ab þíngi
;
þar íinnast

þeir biskup Ögmundur og Dibrik heim vib kirkju, og talast vib

þar nokkur orb um þessa Vibey, og beibist (biskup) þess brefs,

ab kóngurinn hafi slíkt skipab, og hann vili og skuli honum hlýb-

ugur vera í því sem hann ser tilsegir. Dibrik þagbi eba ansabi

þar fáu til, en biskup sagbist bjóba sig undir rett lög vib hvern

sem nokkub hefbi til sín ab tala; en Dibrik sagbi: pestilenzían

skyldi hafa þau lög. Ekki þar getib um fleira. Meb þab ríba

menn heim af þíngi, og svo líbur fram ab, til þess fimm nætur

») þ. e. cinusinni þegar afi síra Jöns og faðir hans voru á Bessastöðnm, og

hafa jþeir þá heyrt á ráðngjörðinn.
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eru til Laurenzíusmessu, þá ríbur Dibrik heiman, og ætlar austur

ab taka klaustrin, þykkvabæ og Kirkjubæ; hann reio heiman.

austur ab Kotferju, meb tíunda mann; en scm hann var austur

yfir kominn, og þeir voru ao leggja á hestana, þá kom þao upp

fyrir honum ao ríba heim í Skálholt og finna biskupinn, en Petur

spons og hans piltur skylclu bíoa cptir ser í Odcla; meb þab skildu

þeir. Dibrik kom heim í Skálholt, en ekki fann hann biskup;

lionuni var veitt öl og matur sein hann vildi ; hann setti tjald

sitt í portib, utan vib timburstofuna. Ab morni eptir fann hann

biskup, og tölubust þeir þetta vib. Biskup spurbi ab: því hann

vildi hafa þessar tiltekjur, ab taka klaustrin. Dibrik svarabi þar

fáu til, og þd illu einu, eins og á þíngi. Biskupinn sagbi, hann

«kyldi hafa sig í burt þaban
,
því hann vildi ekki láta neitt vont

gjöra honum, en hann sæi þab sjálfur, ab hann rebi engu vib

sitt f(51k, af því hann væri sjónlaus, og skyldi Dibrik fá uppá

veginn meb ser þab sem hann vildj, vín, mjöb og bjdr, og þab í

fæou sem hann vildi. En Dibrik gaf því cnga vakt; meb þab

sat hann þann dag. En ab morni Laurenzíusmessu þá komu kot-

úngarnir heim, og slö*u hann og hans fylgjara. — En þab gekk

8vo til, ab þeim voru ábur gcfnar ij bjdrtunnur, og fóru síban

upp ab herbergjum; sumir hlupu á garbinn hjá portinu, en sumir fdru

inn um dyrnar. Ab þessu varb dýnkur, og varb Dibrik var vib þab og

sá út, og spurbi, hvab nú skyldi svo margur helbor 1
. — Síra Jdn

Björnsson þjdnabi fyrir borbum, og sagbi þetta væri vinnumenn

meb glensi sínu, því biskup hefbi gefib þeim nokkrar könnur í

dag, til virbíngar vib hann. Hann skipabi þá tveimur mönnum sín-

um ab iara út og taka byssurnar, cn scm þeir komu í tjaldib, þá

hjuggu þcir þab ofan á þá. þeir komust þá út, en hinir veittu

þeim abgaungu og drápu þá; annar fekk XIV áverka, ábur hann

fcMl; hans banamabur var serdeilis sagbur Ögmundur, sem her

var lengi bryti í Skálholti. En þá Dibrik sá hvab tíbins var,

ætlabi hann ab drepa síra Jdn, en hann kastabi af ser kápunni

og ílúbi ; en Dibrik og þeir lokubu ab ser stofuna og bibu svo.

Olafur het hestamabur hans, hanu fdr úr stofunni og mætti hin-

um fram í gaungum, fyrir framan sjálfar dyrnar, og sagbi þá:

"lofib mér libugan gáng, bræbur mínir, því cg cr íslenzkur svo sem

þcr". — Einn ansabi honuni aptur: aþú hcfir mörgu fyrir þá og

') þ. e. Uellebard, atgelr.
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mebþeim stolib, og lengi verib þeirra lagsmabur og fylgt þeim lif-

án'dfi þar fyrir máttu fylgja þeim daubur", og lagbi í gegnum hann.

41. Eptir þab komu þeir ab timburstofunni. Allar hurbir

vöru læstar, svo þeir máttu aldri í burt komast nokkurstabar,

hinir þýzku. Biskupinn var fram í biskupsstofu. Hinir gátu þá

aldri komizt í timburstofuna
,
hvernig sem þeir báru sig ab, þar

til einn mabur, er h&t' Svelnn, og var þorsteinsson, tdk svo stdran

B'tein , ab tveir dvaldir Iiafa ndg nil hann ab bera, og molabi í

sundur hurbina. Mefe þab komust þeir í stofuna. J>ar eru scr-

deilis iiij tilgreindir, sem ab framgjarnastir voru : 1. rábamaburinn

frá Hömrum — 2. vinriumábutinri þaban, sá eb het Núpur, hvern

þeir höffeu barib um vorib íVibey; — 3. var þessi Sveinn ; 4. var

Jdn og kallabur refur, mdburbrdbir föbur míns. Hver ab ser-

hverjum varb ab bana, veit eg ekki, utan um Dibrik, Jdn refur

varb honum ab skaba; liann sagbi mer þar frá sjálfur. Hann

sagbist hafa haft lenzu í hendi, og heffei hann 1 varib sig meb

(liskinum og stikkhnífnum, svo hann vann aldri á; um sífeir tdk

hann þab ráb, ab hann krækti lenzunni aptán í herbarblabib á hon-

um, og kippti honum svo í tveim rykkjum fram á gdlíib, svo

liann datt á grúfu undir fætur honum. Jdn fdr þá til, og rak

skaptib á lenzunni út í gegnum fremra glergluggann, og kom sv<»

laginu fyrir, og rak svo broddinn rett ofan á millum herbanna

á honum, og sagbi hann skyldi nú hælast um, ab vinna allt Is-

land vib sjöunda niánn. þá var eptir smásveinninn hans ddrep-

inn, piítuf tdlf vetra; liann var smoginn þá inn undir borbib.

Sveinn vildi drepa hann, og sagbi hann mundi koma þeim ab

öíiöi ef hann lifbi; en Jdn vildi ekki láta drepa hann, því haim

væri úngur og saklaus. Sá sami Jakob var Idkátur á dögum herra

Marteins, þá Olafur skdlameistari drukknabi í Brúará. Eptir þáb

drdu þcir þá alla út fyrir portib, og köstubu þeim þar í dys. þá

var þar brunnur í mibju hlaoinu, þángab rann af þeim bldbib

;

én úr þeim brunni var ábur ausib vatn til allrar neyzlu, og stokkur

lá úr brunninum og inn í hituketilinn
,

og var þá aldri öbruvísi

vatnib sdkt, en síban var sá brunnur byrgbur. f>á þetta var

gjört, tdku þeir allt þab þcir áttu, og ílettu þá mestum klæbum,

og skiptu svo meb ser sem þab vildu, en sumir vildu ekki hafa

þar mcb.

') þ. c. Diörik.



42. kap. lilSKUPA-ANNÁLAK JÓNS EííILSSONAB. 71

42. Eyjdlfur het mabur, og var Kollgrímsson , sonur ábóla

Kollgríms ; hann var sveinn í Skálhoíti og Iiaf&i vegib mann ábur,

saklausan; hann var og ab þessu drápi, og sagbi, þá þeir voru

ú*t dregnir: "vér hö'fum unnio eitt hofverk í dag, vör skulum

vinna annab á morgun"
;
fylgjukona hans hun fdr ofan í púngana

þeirra og tdk þaoan bæbi gull og silfur; síöan voru þeir reiddir

austur í Söblahöl um þverbak, og dysjabir þar. En þá þessir voru

daubir, sendu þeir einn vinnumanninn ab sækja hina til Odda,

og segja þeim þab þeir kæmi til Iíruna, því Dibrik vildi ríba

norbur Kjöl; hann sdkti þá og kom raeb þá til llruna, en mjög

þá undrabi þá þab
,

og þab annab , ab aldri vildi byssa Pöturs

iossa allan daginn. En sem þeir komu til Hruna, þá tjöldubu

þeir norbarlega á tdnmu fyrir norban fjdsin, og bábust öls og

matar, en rábamaburinn prestsins sagbi
,

þeir skylclu hann snart

fá. Eptir þab leggur Petur sig til svefns, en hinn skal vaka.

Gdbri stundu þar eptir verbur sá sem vakir var vib þab, ab þeir komu

ofan af Hrunanum ab tjaldinu, XII saman ; hann segir Petri til

;

hann vaknar strax og stökkur Út og grípur spjdt. Sá mabur

Kemur þá iyrst ab homim er Gu&m^ndur het, — þeir voru systra

^ynir Teitur í Aubsholti og hann — hann var manna kaskastur

og illfengur ; hann vann ekki á hluta Peturs og var hann þd tvgj-

abur. þá kom ab sá mabur cr Jdn het, og var kenndur vib mdb-

nrina og var kallaour Onnuson; hann var aíi Snorra, sem á Olöfu

Valdaddttur; hann tdk upp öxi þeirra og kasíabi hann rett í höf-

ubibáPetri, þar hann var í höggi vib hinn, og sagbi þab: "Dibrik

bab ab heilsa þer, og þab meb". En sem Petur fekk áverkann, þá

idk hann til hlaups og ætlabi hcim á kirkju; en seni rábamabur-

inn prcstsins sá þab, hvcr ab Stephán het, — hann var mdburaíi

síra Jdns, Ásgautar og Olafs smibs — hljdp hann burt úr heyinu,

er hann var ab hlaba, og heim cptir öllu hlafei
,
og fram aptur í

sáluhlibib í radti Jiinum, og bannabi honum kirkjuna; hinir nábu

Uonum þar og drápu hann síban. En af hans pilt er þab ab

segja, þab hann hljdp vestur í Fldbin, og sá mabur cptir honum
er Sigurbur het, brdbir Jdns Bernarbssonar ; en sem þeir komu þar,

bab hann ser griba og iekk ckki
,
og hann sagbi ab Sigurbur

mundi drepinn cf hann dræpi sig; Jiinn sinnti því ekki, og lagbi

UiiiU í gegnum. þcir dysjubu þá bába norbur í Litluhdlum. —
^vo ior.sem hanfi plltttr sagbi, þab Sigurbur var veginn 16 árum
seinna. sem voru at því drápi nenni eg ckki alla ab skrifa.
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en þab er summin, ab bæbi þeir, og þeir í Skálholti, sem fóru ab

slá þá, fengu fáir prests fund í sinni dattbstíb, heldur ddu þeir

bráoum dauoa og mállausir. Ekki er getio um fleira á því áiu

[þá Dibrik var dauour og lians fylgbarinenn hér í Skálholti, sýnd-

ist mönnum þeir vcra ú felli, og subur um öll Nes varo vart vib

þá, meb glettíngum, utan á þeim jöroum er síra Einar hafoi um-
sjó*n yíir, svo víba d<5u hestar og naut. Páskadags morguninn

voru 14 hestar daubir á Bessastöbum í einu, og sumir menn fengu

af því fásinnu, er þeir sáu þá]
1

.

43. Um vorib eptir, anno 1540 2
, þá var Christoffur Hvít-

feld, lensmabur til þrándheims, sendur híngab meb tvö stríbsskip,

ab sækja biskup Ogmund og flytja til Danmerkur, en setja inu

aptur herra Gizur, hver ab studerab hafbi í Wittenberg. þeir komu

út föstudaginn í fardögum. þá var biskupi ráblagt, ab honum væri

þab bezt, á meban Danskir lægi , ab fara austtir til klaustra og

vera þar; en hann sagbist verba ab fara fyrst og finna systur

sína Asdísi á Hjalla, og reib meb þab út til Reykja í Ölvesi; og

sem hann kom þar, þá kemur ab sunnan yíir Hellisheibi mabur

frá herra Gizuri, — þab var Jðn, fabir Gubrúnar á Ntípi — meb

því brefi, ab herra Ögmundur mætti vera óhræddur um sig fyrir

þeim Dönskum, af því þeir vildu honum ekkert vont; hann trubi

því, og sagbist þá ætla tít til lljalla og vera þar viku ebur nokkr-

ar nætur; þeir ribu, menn herra Gizurar, meb þab subur yíir

aptur, og sögbtt hvernig þá var komib og hvab biskupinn ætlabi

l'yrir ser. Annars dags þar eptir var sett þíng-inn áKópavogi, þar

kom höfubsraaburinn og herra Gizur. Sumir segja þab hafi verib

einn riddari á kóngsskipinu; biskupinn og hann voru lengi á ein-

mæli á þínginu, en svo kom um síbir upp af þeirra eintali, at

þeir bábtt um hesta XIV til ab flytja upp til Skálholts mjöl og

malt, en sækja þángab smjör og vabmál, og skyldu vera komnir

allir til Ressastaba annab kvöld ab mibjum aptni, og svo varb.

En þá þeir komu þar, ribu þeir þeiin sömu hesttim fjðrtán saman

af stab ttpp til Hjalla, ao sækja biskup Ogmund; þeirra leibtogi

var sá mabur, er Eyjólfur het, og hafbi verib ábur sveinn hjá

biskup Ögmund, og hann skaut yfir hann skjólshus, þá hánn flúbi

fyrir biskup Jóni ; hann var kenndur vib Steinstaba 3 víg og orbabur

') þetta ec 8. viðbælisgrein cða "correctura" síra Jóns aptan við annálana.'

síra Jón hafði skrifað óvart 1510, og svo stóð í handriti hans.

3
) á an cfa að vera: Sveinstaða.
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af dóttur biskups Jóns. þessi Eyjólfur fór undan þeim allt ab

Vibeyjarseli. J>á var meb þeim sá þ)'zkur mabur er Christján tóít,

og var lcngi á Bessastöbum, og vinur biskupsins, en er hann vissi

ab þeir ætiubu ab taka biskupinn, sneri hann aptur, og til Bessa- »

staba, en þeir settu hann þar eptirá fyrir þab í járn. Hinir fóru

leibar sinnar upp Olafsskarb, og komu til Hjalla fyrir dagmál, og

tóku þar biskupinn í babstofunni ; móbir mín lá á fótura hans, og

var 9 vetra; þeir leiddu hann út og fengu honum þar sín klæbi;

þá kom Eyjólfur ab honum og heimti ab honum kaupib — þab

íaunabi hann honum — en biskupinn sagbist nú* ekki vera vib látinn

ab gjalda honum þab: "enda ætlabi eg ekki, ab þu, Eyjólfur, mundir

heimta abmer kaupib".— Meb þabfluttu þeir hann suburyíir fjall, og

út í skip, og var þá fenginn til piltur honum til þjónustu, tír Vibey, og

ab lesa meb honum, hann hétErlendur, en sögnmannaerþab, abhann

liafi verib sá hinn sami sem var skólameistari í Skálholti, annar, og

drukknabi í Brtíará. — þeir lofubu honum lausn ef hann léti sitt

silfur tií, þab hann ætti ; hann gjörbi þá bob síra Einari ab finna sig,

og kom hann til hans og skrifabi bréf fyrir hann, en biskup sagbi

fyrir; hann vildi þá hvísla eitthvab ab honum, og þreifabi til

hvar hann væri, en hinn laut ab honum. En er riddarinn á skip-

inu sá þab, því hann stób upp yfir þeim, tók hann sinni hendi (

höfubib á hvorum, og dró þá í sundur. Meb þab skyldabi ridd-

arinn og höfubsmaburinn síra Einar ab fara upp til Hjalla, og

sækja allt hans silfur, og þab gjörbi hann, ab hann fór meb ridd-

aranum og sókti (þab), þar þab var falib, í urbinni fyrir ofan Hjalla;

htín systir hans átti þar í eitt agnus dei 1
,
þeir köllubu, íimm

hundraba virbi, htín tók þab til sín; en sem þeir komu subur

aptur, þá lofubu þeir enn ab láta hann lausan ef þab kæmi; htín

systir hans lét þab laust, og stób í sama stab; þar meb lofubu

þeir honuin lausn, ef hann fcngi kónginum allar sínar jarbir;

hann gjörbi svo, og þær voru XIV 2
, en systir hans átti þær meb

*) Agnus dei þýðir eiginl. ^lainb guðs", þ. e. nisti, úr gulli cða sill'ri gylltu,

í lambs mynd, og átti það að þýða oíTurlambið, eða "lamb guðs, sem

bar hcimsins syndir". I páfadómi báru konur það í fcsti á brjóstinu.

a
) Nöfn jarða hans, einúngis vestra, má sjá af Fylgiskjali II. f ar scm

síra Jón tclur jarðimar 14, scm þær voru þó miklu Ilciri, þá cr ckki

óliklegt að svo standi á því, að hann hefir vitað að Ögmundur biskup

nalði átt Borgarljarðar-jarðir, og þær voru M, cn Vestljarða-jarðir og

«ðrar heflr hann ekki þekkt.
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rettu, hverjar hún sdr ser aptur á alþíngi, cn hún ná&i þeim

aldri. Me& þa& fdru þeir og íluttu hann fram, en á&ur fyr, á

alþíngi um sumarife, þá s<5r hann þann ci& , a& Di&rik hef&i ekki
v

hvorki ao sínum vilja nð völdum verib drepinn, og þeir sem hann

hefoi mest upphafib og til góba gjört, hefoi (hann) helzt forráfeib;

þa& meinti hann til herra Gizurar og síra Péturs Einarssonar,

br<5bur herra Marteins. l>a& var og mælt, já síra Einar ari (minn

sagbi mer þab, ab riddaranum var bref til skrifab, cg veit ekki

af hverjum; sá minnti á þar, ab þeir skyldu "ckki láta þann

gamla reíinn sleppa" 1

,
og þab hafbi riddarinn illa virt fyrir hon-

um, og hrist höfubib vi&. En þá biskup kom fram, þá var sagt

ab kónginum hef&i mibur líkab, a& þeir heffei flutt hann sjónlausan,

og lét hann í eitt klauslur, og þar gekk hann af um vcturinn.

nær kyndilmessu.

Nú er um hans ættmenn.

44. Hans bræ&ur voru tveir laungetnir, og er sá ætthríngur

daufeur, en þab sem lifir er fátækt. þeir báfeir biskupar, hann og

biskup Stephán , áttu ekkert barn, og aldri vib konu kenndir þab

menn af vissu e&a heyrbi getib; einn bró&tir átti hann skilgetinn,

hann het síra Egill, sú ætt er ílest daufe, utan Jdn þótisaon.

Systur átti hann tvær, önnur het Elín, hennar sonur hét Jón, hans

son var Gvendur Jónsson, á Hvoli var, í Baurbæ; hans son síra

Jón í Ilitardal'2 . Flciri börn átti hún: síra Jón og síra Pál og

Helga, allir fátækir, og dey&u þau öll barnlaus þa& eg veit. —
Onnur hans systir var Asdís á Hjalla, hennar synir voru: síra

.Sigmundur, þórólfur, Olafur, >Sturli, ddttir hennar Olöf, cg niinn-

ist ekki hva& önnur hét. Börn síra Sigmundar var ekki utan

ein stúlka, Katrín, hennar synir eru þeir Egilssynir: Jón, Sigmund-

ur, Eyjdlfur, Sigur&ur, Olafúr, Einar: dætur Jnirf&ur ogþorgeröur.

Sá ætthríngur er hér kunnugur. — Börn þórólfs er: Sigimind-

ii r, þorvar&ur, Jar&þrú&ur, Vigdís, þdrunni Sigmundur er aiistur

á Hoíi á Rángárvöllum
,

þorvar&ur er á jReykjum, þrú&a cr í

Oör&unr', en Vigdísi áttl þorJákur, á Núpi vestúr var. Én þdr-

'J
Bréf þctta, frúGiZUrÍ biskupi til lhítreldar, er M yl^hjji t III; þar á

iná og sjá, að Gizur hcíir pinnig látið liafa sig lil að smala gripum hauda

hiiium ágjörnu konúngsmönnum.

') "sonur síra Jóns síra Jiórður, scm nú cr í Uitardar, bæta hin við.

3
) (á Álplanesi): hún átlj síra Jón Kráksson ; sonur þoirra var síraÓlalui,
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unni átti Erasmus heitinn á Stab 1
. Allra þessara böm ern flestuin

kunnug her hjá oss. — Sturli átti mörg börn, og er allur sá

iuttlifcur fátækur og ekki nafnkunnugur ; Gottskálk á einn ab hcita

vestra. — Olafur átti ckki nenia tvö böm, og eru þau líti í

Olvosi, í Bakkarholti. — Olöf, dóttir Ásdísar, giptist í Aust-

fjör&u Eireki hcitnum Snjdlfssyni; hans dóttur átti Jón Indrifca-

son í Arnanesi, cr het þorgerbur, en abra þar frá systurina átti

Hjarni 2 Björnsson þar austur: ekki veit eg af því fólki.

45. Nií er ab segja frá, hvab skebi á hans dögum, frá því

hann varb biskup.

Hann vígbi til presta fjögur biskupsefni: fyrst síra >Sigmund

systurson sinn, en afa minn; þá herra Gizur; þar næst herra

Martein , en sí&ast herra Gísla. Á næsta ári áfeur en biskup

Stephán gekk af, þafe var anno 1517, þá hóf Lutherus sína pre-

dikun, svo hiín barst híngafe í land, og nokkrar bækur, á dögum

biskups Ogmundar. Her var einn sá prestur í Skálholti, h&t síra

•lón, og var Einarsson, fö&urbróbir hustrú Jórunnar. mó&ur Gísla

liórbarsonar 1

*, móftur-bróbir Einars [Ei/ekssotia/ 4
, vestur á Hvann-

eyri, og föburbróbir Orms á Hnerri ; hann var vel lærfeur mabur.

hann predikabi cina kyndilmessu og talabi mart um ákall heilagra,

ab þab væri afgubadýrkan og ógublcgt. Biskup varb mjög reibur

\ ib hann, og sagbist aldri hafa ætlab hann þvílíkan, hann mundi

fylgja villu Lutheri ; en prestur svarabi í hægb og vel
,
og sagbi

þab eitt vcra, ab prestinum væri bannab ab giptast, en Paulus

segbi þó, ab presturinn, biskup ebur djákninn skyldi vera einnar

kvinnu eiginmabur. Hann 5 gaf ekki annab svar þar til: ab Páll

postuli hefbi verib heibinna manna lærifabir, en ekki vor. Frá

því var ekki svo kært meb biskupi og honum, en hann dábist þó

mjög ab þessum síra Jóni, og sagbist þó ekki vilja hafa hann

her í >SkálhoIti, svo ab þessi villa hún kæmi ckki heban, en sökum

vináttu þá veitti hann honum Odda. — Á þcssuin dögum þar eptir

seni þar var leugi
,
og Margrét, sem /ítii Gísli lögniaður Hákonarson, —

bæla hin við.

•) þ. e. a Breiöabólstað i Fljótsblíð.

*j Björn, 408 d.

s
) Cíísli var lögmaður, og Jjórður faðir lians, sem Jórunn átti, >ar Jjórður

lögmaður Guðmundarson.
4
) fré | bætt við eptir hinum.

b
) .): Ögmundur biskup.
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var herra Gísli her kirkjuprestur, og hafbi mikib meblæti af bisk-

upi. Svo sker einusinni, ab herra Gísli situr upp hjá forkirkju,

og hefir nýfengib Nýja testamentib í latínu, og sagbist hann hafa

horft í hana og verib ab lesaLucam; hann vissi aldri af biskupi

fyr en (hann) kom ab honum, og spurbi, hvab(a) hók hann hefbi.

Hann sagfeist hafa brugbib vib, og látib bdkina upp undir hönd

sína, og sagt: "þetta er bók míV. Hann vildi þá sjá hana, en

prestur var tregur, þar til biskup reiddist, og sagbi, ab sá skækju-

son skyldi láta hana koma; hann þorbi þá ckki annab. En sem

hann skobabi og sá, þá varb hann reifcur, og spurbi: hvort hann

hefbi þessar villubækur Lutheri
,

flcygbi sí&an bókinni vestur í

tra&ir, en stökk svo inn í kirkju.

46. A þessum tíma voru þeir Oddarnir her bábir, Oddur

(iottskálksson og Oddur Eyj<51fsson, bróbir Kristínar 1

, er her var,

og þessir allir voru í einu rábi um þetta, og höffeu þetta meb

leynd og í hylmíng, svo enginn vissi. Nú* vil eg fyrst segja frá

því, eptir því sem síra Jón Bjarnarson sagfei mer eptir Oddi heitn-

um sjálfum: Hann var upp alinn í Norcgi frá því hann var VI

vetra, hjá föburbræbrum sínuni, og var mjög vel lærbur á latínu,

þýzku og dönsku, og saung og les, sem þá gekk í Islandi. Hann

var bæfei í þýzkalandi og Danmörk
,

og haffei góban byr og

vel látinn af öllum, en þd var hann samt vib sína pápisku sibi,

cn hann vígbist aldri, af því hann var stirbrómabur 2
,
og honuni

var þab ekki heldur til sinnis. Hann undrabist þab mjög meb sjálfum

sér, ab hann kom ser ekki í skilníng um þessi triíarskipti, er þeir

köllubu, svo margur vís og hygginn cr hneigbist 3 þar til. Hann

iók þab til rábs, sagbi hann, uppá þrjár nætur, þá allir voru í

svefni, ab hann fót af sæng sinni í einni saman skyrtu
,

og bab

gub þess, ab opna sitt hjarta og auglýsa scr þab, hvort sannara

væri, þcssir sibir cllegar þab hib gamla, og gefa scr þar uppá

rettan skilníng, meb fleirum bænar orbum, og hvort scm hann

blesi sfcr í brjóst ab rcttara væri, þab sama skyldi hann auka,

fram draga og fylgja alla sína daga, svo lcngi hann lifbi. Ab

þessum bænum endubum, og þrimur nóttum umlibnum
, þá hafbi

hann sagt, ab svo hefbi verib um skipt fyrir ser, þab hann hefti

») þ. e. sú sem Gisli l»isLup Jónssou átti.

*) í handriti síra Jóns vai: striðrtfmaður.

8
) í rruiiirilimi Btdð ; lieingdist.
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meÖ öllu gleymt því gamla, svo sem hann heföi þaÖ aldri heyrt,

og ekki grand af því vitaÖ, en þar í móti þá hefÖi þetta allt opiÖ

fyrir ser legiö. Síöan strax eptir, áöur hann sígldi aptur, þá fékk

hann sðr bækur meÖ þrimur túngumálum: latínu, þýzku og dönsku,

og þar var meö Nýja testamentiÖ; meÖ þaö kemur hann út og

verÖur sveinn og skrifari biskups Ögmundar, og hefir góöa vin-

áttu af honum. Nú eru þeir þar fyrir báöir, herra Gísli og Oddur

Eyjólfsson, sem áÖur er sagt; þeir veröa strax allir í einum skilníngi.

47. Oddur Eyjólfsson haföi ser serdeilis hús : baöstofu, skála

og eitt hús þar tií; þau stóÖu fyrir framan hlaögarÖ og austan

sttfru baöstofu og vestan gesthús; þar voru þeir optast öllum

dögum, og engir menn aÖrir, en stundum var Oddur heitinn Gott-

skálksson úti í fjósi, og gjörÖi ser þar hjall, og lezt vera bæöi

aÖ lesa þar gamlar bækur og skrifa biskupa statútur, og sýndi

þaö þeim sem komu, en enginn vissi af hinu. Hann tók sör þaö

fyrir hendur aÖ leggja út Mattheus guöspjöll, og þá hafÖi hann

ansaö því: aö Jesús lausnarinn heföi veriö lagöur í einn asnastall,

en nú tæki hann til aÖ útleggja og í móöurmál aÖ snúa hans orÖi í

einu fjósi; og fleira höfÖu þeir báÖir, herra Gísli og hann, þar um
talaÖ. Hann þraut þá pappírinn, og baö þá biskupinn aÖ hjáipa sfcr

um pappír. Biskup spurÖi, hvaÖ hann væri aö skrifa ; hann sagöist

vera aÖ skrifa biskupa statútur og gömul kirkjunnar lög. Biskup

sagöi, hann skyldi gjaman fá pappír sem hann vildi, og svo end-

aÖi hann evangelio Matthei. Ekki er getiö þar um, aÖ hann legöi

þar út fleira á þeim vetri, fyr en hann var í burtu og kom í búskap.

Hann bjó fyrst á Reykjum í Ölvesi, og þar lagöi hann út pín-

íngar-historíuna og um foreyöslu Jerúsalem, anno 1545. Hann

bjó í Reykjaholti, og íbkk þann staÖ fyrir Petur, frænda sinn, o^

haföi þar bú, cn varö þó noröur á ReynistaÖar klaustri, og þar

var hann þá hann deyÖi. J>essar bækur útlagÖi hann : Nýja testa-

mentiÖ og postillam Corvini, hverjar báöar hann Kit prenta, svo

sem formálinn segir og datum til vísar; en þessar urÖu ekki

prentaÖar: pistlabókina Corvini, catcchismum Justas Jonæ, Davíös

psaltara, allar predikanir de sanctis, Margaritam, þó herra Gísli

leti hana prenta anno 1558. J>essar allar bækur eru VII aÖ tölu,

ij prentaÖar, en v óprentaÖar.

48. Oddur heitinn sagÖi fyrir marga hluti. Eitt sinn þá

herra Gizur og hann voru í Kaupinhafn, og voru um kvöld eitt

líti staddir, |)á sagöi hann. aö nú hefím þeir mist á þessari stundu :
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biskup afkvæmi sitt en Oddur ætterni sitt. þeir skrifuöu upp

daginn og stundina, og bar þaÖ saman
;
þaö var barn. J>aí) heyrÖa

eg herra Gísla heitinn segja, eitt sinn er þeir voru í Kaupinhafn

á dogum herra Martcins, aö Oddur bauöst til aÖ sýna honum

Selárdal; hinn vildi þaÖ. Oddur tdk þá einn stein og hölt hon-

um í þá áttina sem Island var frá, og sagöist hann ekki betur

hafa vitaí), en hann hefÖi s&Ö Selárdal, Kristínu og börnin
,

og

hvern mann sitja og vera þar hver átti aÖ vera. —- [þáð sagði

sd máður, sem var sveinn hjd Oddi Gottskdlkssyni i Reykholti,

sd hét Guðmundur og var þórisson: áð einn tima hefói þáð

skeð i Reykhotti, áð Oddur hefói verió úti % kirkju staddur^

og vinnumáður hans einn; þar kom hrafn með miklu kri'mki,

og settist d skemmu þar nœsta
, þd sagði maðurinn: "eg

vilda eg vissi hváð hrafninn segir" ! — Oddur mœlti: "hvern

gnða hefir þú þar afl en sé þér þáð forvitni: þá segist hann

kroppa vr þér augun d morgnn i þetta mund, og þáð annað^

að ostur sé i glugganum d skemmunni og geti hann ekki náð

honum, og sé hann ekki þar
f
svo týgur hann alit" En svo reynd-

ist , að osturinn var þar. — Um morguninn reið þessi vinnu-

máður til Snœtdubeinstaða i Reykhottsdal , áð sækja hest ; sd

hestur sem hann teymdi kippti honum af baki ofan i ána, hann

rak ofan d eina eyri, og fannst þegar hrafn var áð kroppa tir

hontim augun
y
og var sióan kölluð Hrafnseyri og er költuð enn

i dag x
. þrimur árum áÖur en hann deyí)i, eöur enn fyr, þá sagÖi

hann fyrir sinn dauöa, og meÖ hverju möti hann mundi veröa,

og margan baö hann um á því ári aö láta eptir sör heita. Hann

reiö heiman um fráfæru frá Reynis(taöar
) klaustri, ekki er getiö

um hans fcrÖ fyr en hann kemur í Kjös, aö Laxá, aÖ hverju

vaöi þaö var veit eg ekki 2
. Ain var öfær, og sögöu hans menn

aÖ hun væri ekki ríöandi ; hann vildi þaö ekki heyra, og reiÖ

undan sjálfur í möti þeirra vilja; en sem hann kom lítí, lángt

nokkuÖ, þá dýpti mjög, og vildi hann þá aptur hverfa og rataÖi

hann þá sandyrju og lá hesturinn í, cn hann f&ll aptur ilr sööl-

inum og ofan í ána, og rak fram á eina eyri. Hann var ekki

lengur í ánni cn þaÖ hann drukknaöi, og tvær bækur voru þurar

í barminuin á honum : bænabók og reikníngsbökin. þeir höföu

') þessu frá [ bæta hin handritin viiV

a
) hin handritin ncfna lil Norðlíugavao.
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hann á land og flettu hann klæftum, og bjuggu um hann, tjöldufeu

yíir honum og gjörfeu a& kistu og íluttu hann sífean í Skálholt ; meí

honum fóru XX menn. Hann haffci gjört rábife fyrir, ab hann

vildi í Skálholti hvíla, fram undan prcdikunarstólnum sem þá var,

en þaS var?> ekki gjört, sökum grjóts, og settu hann nfóur fyrir

t'raman studium, í kross-stúku, skamt frá herra Gizuri heitnum,

svo Olafur heitinn skólameistari, sem ab drukknabi ÍBriíará, liggur

á millum þeirra; Olafur drukknafei anno 1555, en Oddur heitinn

1556, Olafur um þorláksmessu en Oddur um Jónsmessu. Á því

sama alþíngi skildist herra Marteinn vib stafeinn, en herra Gísli

til kosinn.

Um þá hluti sem skebu í tfó biskups Ögmundar.

49. Um þann harfca vetur, sem var& anno 1525, er áímr skrifab.

Á hans dögum drukknafei einn prestur, og iiij menn me& hon-

iim á Króksfcrju á þjórsá, hann het síra Páll, og var Jónsson,

bróftir síra þórbar heitins, sem var í Steinsholti, hann var þínga-

prestur á Kclduin. Eptir um vorib þá tók Magnus á Núpi ekipiö

hjá Ölmóosey, og let róa því yíir á llrosshyl, en þeir forgengu,

og voru á þrír; þeir áttu ab sækja arfinn eptir síra Pál.

Á dögum biskups Ögmundar slógust þeir þýzkir og Engelskir

í Grindavík, og unnu þeir þýzku
,
því hinir voru ekki vib búnir

og þýzkir villtu fyrir þeim daginn og komu á þá óvart og drukkna;

þar fellu XIV Engelskir, og sá hét Ríki-Bragi sem fyrir þeim

var; þeir eru þar dysjabir í virkinu.

þab skebi og á hans dögum, ab menn sigldu ur þorlákshöfn

<»tf innar (fyrir) Oseyri, og ætluou til Hrauns í Olvesi. En þá

þeir komu inn á Eyrar, yfir ferjustabinn
, þá er þab sögn manna

aí) þeim hafi komib til, og ílogizt á í skipinu, og steypt svo undir

ö&r
; þeir höfbu hlabib meb mjöl og skreib. þar var meb prest-

urinn úx Ölvesinu, er Hrafn hét, og þar drukknabi liann og X menn

meÖ honum.

þab skebi og á hans dögum , ab Grafarbakki hann brann,

allur bærinn til kola; þar eptir eignabist hann síra Jón Héoinsson.

J>ar nær um þetta leyti bjó í HeHisholtum I>órir heitinn

^veins(son), fabir Jóns á Hrafnkelsstöbum
;
þá hann kom heim frá

kirkju á jóladaginn, þá var allur bærinn til kola brunninn.

A dögum biskups Ogmundar brotnaoi duggan, og keypti hann

Þá aora aptur. En um byggíng á Eyrarbakka og uin abdrátt

þáijgaíi cr iIÍSii r skrifab. f>á var þar svo fagurt, ;ib enirinn síeinn
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sást frá Skumstöfeum og iit a& Einarshöfn, heldur voru þab alll

sletta ílatír og harba grund, og allt vaxií) meb sóleyju, svo sem

sæi á gull; þar var og kapella, stór nokkufe, hvar inni ab bæbi

var súngib og messaí), og þar ser enn merki til hennar, lítib hól-

korn til austurs undan húsunum, þar í sandinum, svo sem af

veggnum eba gaflhlabinu.

Á hans dögum drukknabi presturinn á Strönd. þab bar svo

til, ab hann reri meb þeim á skútunni, en er þeir áttu ab lenda, þá

fóru þeir upp á eitt sker og stóbu þar lengi; hann mælti þá: "þó

þer látib flæba yfeur hðr, þá skal eg þab ekki gjöra", og lagbist ab

landi, en þá hann var mest kominn ab landi, dró hann nibur og

drukknabi; hann het Ari. — Annar prestur drukknabi her fyrir

ósmunnanum íSkálholti; þeir voru ab fleyta trjám inn eptir ósn-

um; hann fór þá til, lagbist fyrir trjánum inn eptir og batt snærib

víb sig; en sem hann hafbi synt um stund, og blotnuöu reim-

arnar í hosunum, og flettist nibur hosan og hamlabi honum ab

synda, og dró svo nibur, en honum varb ekki hjálpab. þetta

gjörbi hann ab cngri naubsyn, ab sagt var.

[Á dögum biskups Ögmundar drukknubu ij bræbur á Eyjar

vabi, Jón ogGvcndur; þeir voru synir Narfa Eiiendssonar, bróbur

Fúsa lögmanns, föour Páls lieitins. J>ab bar svo til, ab annar

þeirra rotaoi hestinn undir ser svo hann datt, en hinn ætlaoi ab

hjálpa honum og datt hann þá af baki.

Anno 1540 á hans dögum var veginn sá prestur í Klofa, er

Fúsi ti&í, og var Runólfsson, hann var heilahöggvinn undir boroinu,

því hinn vildi ekki hans bíba, sökum þess síra Fúsi var mikill

losamaour.

Á hans dögttm var síra Oddur Halldórsson handhöggvinn

á Varmalækjarbökkum , sá hét Jón Gríms(son) er þao gjöroi, aíí

síra Jóns Grímssonar.

Á hans dögum drukknuou firnm menn í einu á Fossferju: iij

Rtaoarmenn og ij bræour; þá spennti fram í hávaoana.

þar nærri um hvarf einn piltur norbur í skógum, fyrir norban

Skribufell; hann tóku tröll, því menn sáu bæoi hennar för og

hans, og líka sást hann optlega seinna.

Á dögum biskups Ögmundar hvarf 1 rábamaburinn frá Hömr-

]
) "Hér stendur á spázíunni með hendi síra Jóns Egilssonar: Ögmundur,
en cr þó hvcrgi inn boðað, skyldi sýnast, sem síra Jdn heffii í fyrslu
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um, hann gekk heiman og norfeur á mýrar til hesta sinna; þab

var um vertíbarlok. Konurnar voru aÖ vallarvinnu á tuninu, þá

hann fór norbur eptir, hann sást aldri úr því. En sögn manna

hefir þaí) verib, ab þá bj<5 í Reykjanesi sá mabur er Sveinn hfet,

og kenndi þessi Árni honum um, ab hann hefbi tekib frá ser fyrir

páskana kjöt, smjör og fiska, og mundi hann og sonur hans, sá

Jó*n het, hafa myrt hann
,

og sttíngio honum niour í lœkinn og

undir jarbbrurnar í Krínglugili, og þar hefoi menn fundio hnífinn

hjá pyttinum, alblóbugan.

Á dögum hans líka skebi Vomúlastaba reib; henni var svo

vart, ab þar voru febgar ij, Gunnar og Gvendur, og höfbu veittar

miklar skemmdir bróbur Eireks heitins þorsteinssonar á Keldum;

hann veitti þeim febgum heimreib. Eirekur vildi hefna bróbur

síns, og reib hcim á þá febga í náttmyrkri, og brutu upp bæinn.

En er þeir gengu inn, stakk Gvendur þann í hðstib, er undan

gekk, svo hann var strax daubur; hinir rifeu í burtu. Sá fyrir

varb , hánn var afi síra Jóns vestur á Hrafnseyri]

Um þá menn, sem voru samtíba biskup Ogmundi.

50. þab vorn þau syskin bæbi, Fúsi lögmabur og Hólmfrfóur

í Dal; hún gjorbi sig eitt sinn heim til Hlíbarenda meb marga

menn, og börbust þeir þar á veitunni fyrir neban, og urbu miklir

áverkar og skildu meb þab; en nokkrum tíma seinna fann hann

einn af þeim austur á aurum, og hjó hann af þeim manni hönd-

ina, og heita síoan Hallshólmar. Fúsi lögmabur sigldi undireins

og biskup Ogmundur, og varb peníngaþrota; hann vebsetti hon-

um þá til afgjalds þessar iiij jarbir: KirkjuhÖfn og Gálmatjörn,

Engey og Laugarnes. Á þeim bábum jörbum hafa ymsir hönd

haft, en hinar tvær fekk Páll heitinn aptur; hann var X vetra

er hann misti sinn föbur, því Fúsi heitinn kom aldri aptur úr

þeirri siglfngu. Ætthríngur Fúsa og Hólmfrícar er ábur skrifabur.

Helga Gubnadóttir var og á hans dögum, og synir hennar allir.

Eirekur á Keldum
,

þorsteinsson, aíi þeirra þorleifs dætra,

vestur voru á Skarbi.

gleyrnt nafni ráðsmannsins, og síðan ritað það in margine. En mcð því

hann síðan kallar sama ránsmann Árna, þá vcrður hér um allt <5\ fst.

Kannskc og, að þetta : "Ögmundur" sé svo scm apostilla, og merki, að

þctta sé skeð í biskups Ögmuruiar tíð; þó hcfirsira Jón hvcrgi in margi-

nibus þessa operis þvílíkar apostitlas". Alhu^agr. Árna xMatfnússonar.

I
*) j>essar greinír, scm hér cr skolíð inn, eru 7. 9. og 10. grcin r röðinni

i viðbælisgreinum eða "correctura" síra Jóns aptanvið annálana.

6
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Erlendur lögmafeur á Strönd.

Síra Einar á Ölduhrygg, og herra Maríeinn sonur hans eptir

þafe; síra Einar í Görfcum, afi mínn ; síra Jón HVblnsson í Hruna;

síra Oddur í Bæ ; síra þorleifur á Breifeabólstafe ; síra Björn á

Stafe í Grindavík, fafeir Guferunar og Nikulásar; síra Snorri í

Holti undir Fjöllum; þeir bræfeur: síra Eirekur, síra Eyjólfur,

síra Freysteinn, Grfmssynir; síra Gvendur í Hólum, aíi síra

Gvendar í Bæ; Jón eldri Magnússon á Núpi; Erlendur Jónsson

austuráVölIumáLandi; síra Brynjólfur í Odda, afl Brynjólfs íSkarfei.

Vestra: síra Jón Eireksson í Vatnsfirfei, og Sæmundur bróbir

hans í í Holtum, Ari Andrtisson í Bæ á Raufeasandi, Guferun

Björnsdóttir mófeir Eggerts, J>orleifur Pálsson á Skarfei á Skarfes-

strönd, síra Magniis í Haga á Barfeaströnd, Gvcndur Jónsson á

Hvoli í Saurbæ, Dafei Gufemundsson, þá ekki giptur; ábóti Alex-

íus í Vifeey.

51. A þeim tíma tóku þeirDönsku Vifeey, annolöSíM, og allar

Vifeeyjar jarfeir; þar ná þeir fyrst fótastöfeu alvarlega. En á öferu

ári, þá biskupinn var tekinn, anno 1540, þenki eg afe þeir tæki

afe sðr hin klaustrin, en ekki veit eg þaö gjörla. I þessari svipan

áttu þýzkir XLV skip, smá og stór, sufeur um öll Nes, en Danskir

engin, en höffeu nú þó í sínu valdi allar Vifeeyjar jarfeir sufeur

um Nes, en ekkert skip. þeir tóku þafe til ráfes, afe þeir bönnufeu

þýzkum afe sigla í tvö efea þrjú ár, og tóku svo afe sör öll þeirra

skip sufeur um Nes, og komu svo skipunum á; eptir þafe fengu

þýzkir leyfi afe sigla.

Síra Pótur Einarsson var þá leikmafeur, og lángt fram yfir

þafe, og haffei mikife mefelæti af þeim, og keypti Arnarstapa vest-

ur, bygfei hann upp og haffei þar yíir og Helgafells-jörfeum um-
bofe. Hann liit rífa nifeur Vifeeyjar kirkju, mæta vel smífeafea, og

reif nifeur allan dorminn 2 bræferanna, og bar alla moldina í mifejan

kirkjugarfeinn
,

og gjörfei þar borfestofu og kokkhús, og aptur af

þeim þafe hús, er menn kalla náfehús, og let ræsirinn horfaí kirkju-

Btafeinn, en skrúfea og kaleika tóku Danskir til sín ; hátífeakaleik

þafean keypti herra Gísli afe þeim, en liann galt síra Stepháni syni

sínum í átta hundrufe; síra Einar þekkti hann, þá hann sá hann í

Skálholti. — Sá varfe endir á vináttu Peturs vife þá, afe þeir Danskir

ráku hann í burt af sinni eign, Stapanum, og tóku hann til sín,

J
) þannig leiðréU, en í frumritinu stóð á þessum stað 1519.

*) þannig frumritið, á að vera d o m u m, þ. e. húsið, eða sjálft klaustur-húsið.
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en vildu taka hann til banda og hafa hann fram. Petur tó*k þab

ráb, ab hann let vígja sig þá hann var meir en LX ára, og las

þá vib gleraugu, og i'ekk Hjarbarholt vestur, og margir lögbu

honum þá gott til, Dabi og fleiri abrir, svo hann fó*r hvergi, en

hverju hann miblabi þeim ab auki, veit eg ekki. Nú hefi eg flest

skrifab, þab eg minnist um tíma biskups Ogmundar.

52. [Á dögum biskups Ögmundar, anno 1519, þá hann var

electus, kom sá haroi vetur, og anno 1525 kom hinn annar, sem

áour er skrifab.

Á hans dögum het skipherra fyrir duggunni síra Hallur, meb

honum var annar prestur, er Salomon het. þeir fengu hafvillu

og komu ab ókenndu landi; þar skildi enginn þeirra mál, og ei

heldur þeir annara; fimm af þeim gengu á land og voru strax

tekuir. Síra Hallur kunni latínu, og talabi til þeirra. Einn lands-

mabur ansabi honum aptur. J>eir keyptu alla, þá er á land voru

komnir, lausa, og guldu fyrir í öllu er þeir höfbu til. Lands-

menn höfbu engin klæbi , utan skyrtur og strigabuxur. Einn af

landsrnönnum ýtti þeim frá landi, er allt var samib meb þeim;

einn af þeim Islenzku ætlabi ab hoggva í höfubib á honum, en

hinn fleygbi ser á bak aptur ofan í sjóinn. Meb þab lötu þeir

frá landi, og vissu ei hvert; í því bili kom mabur fram á berg-

ib, bláklæddur, og klappabi í koll ser — þab ætlubu þeir þeirra

prest — þab meinandi, ab þeir skyldu apturkoma; en þeir þorbu

þab ekki; hetu þá ab gefa þribjúng af öilu því þeir ætti, ef gub

gæíi þeim ab finna kristin lönd, og svo skebi, ab þeir komust í

Noreg, og sögbu Norskir þeim, ab þab væri Villi-Skotland sem

þeir höfbu ab komib.

Sæmundur Eireks(son) var og skiphcrra á duggunni ; hans

dóttir var Gubrún, móbir Hákonar í Klofa. Abra dóttur átti Sæ-
mundur, Gróu, hana átti fyrst Jón þorvaldsson, er bjó í Skál á

Síbu; þeirra dóttir var Ingvcldur, móbir Sigvalda og Katrínar í

Krýsuvík. Sæmundur og Jdn Gróuson eru bræbur Ingveldar, svo

Hákon og þeir eru systrasynir. Gróa átti seinna Eyjólf í Dal,

og' ekkert bam vib honum. Önnur Gróa var og í þeirri ætt, sú

var dóttir síra Jwleifs á Stab; hennar sonur er Gubmundur í

^lagbjarnarholti] 1
.

53. Nú kemur sá hinn XXVn. biskup Skálholts, herra GlZTJH

') ^essar greinir, sem eru her í 52. kap., eru 5. og 6. viðbætisgrein eða

'correctura" síra Jóns Egilssonar aptanvið anuálana.
6^
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ElNAKSSON; en Einar, hann var Sigvaldason, austur á Sífeu ; hann 1

var sagfeur svo hár, afe eitt kvartil heffei vantafe á iiij álniráhans

hæfe, og var kallafeur láhgalíf. Herra Gizur kom £ Skálholt á

dögum herra Ögmundar, vaxinn nokkufe; hann kom honum til

mentar og lét iiann sigla, og þar kom, aÖ hann var vígfeur til

prests. En þá síra Sigmundur kom ekki aptur, þá scndi hann

síra Gizur íram, og varfe hann þá biskup, og er þafe allt áfeur

skrifafe hvernig fór þá er hann kom aptur. Hann fékk þá Gufe-

riínu Gottskálksdóttur, systur Odds, sér til eignar; sumir segja

hann hafi ekki fastnafe hana, utan keypt og lýst. Hann sigldi þá

þar eptir, nœrri þá datum var 1544 2
. Á þeim vctri, mefean hann

var utan, þá var Guferún legin af þeim presti, er síra Eysteinn

hét, en um vorife, þá hann kom út, var hún ólétt, og vildi hún

þá ekki koma lil fundar vife hann. Síra Jón bróöir hans, fafeir

síra Böfevars, undirvísafei hontim hvafe í efnum var orfeife; svo

leife af sú nótt. Um morguninn bannafei biskupinn honum afe

messa, því þá var messafe hvem dag; Guferún gjörfei homim bofe,

afe hafa sig í burtu, en hann vildi ekki
,

og gekk til borfes til

middagsveröar ; en sem hann var kominn undir borfe, komu þeir

brœfeur biskupsins, síra Jón og þorlákur, og veittu honum afe-

gaungu ; síra Jón haífei tapar, en þorJákur hníf. Hann hljóp upp

undir háborfeife og vaffei kápunni, já horninu á henni , um hvorn

handlegg sér, og bar svo undir höggife; en svo beit hnífurinn,

afe inn tdk í gegnum allt, og fékk hann mörg sár; hann stökk

þá fram yfir borfeiö, og á góltife, og beife þeirra svo; hann haffei

höggsleddu upp á sér, dró hana út og bar hana undir höggife í

móti þorláki
,

greip hann svo höndum og hýddi hann undir sig,

því Eysteinn var manna kaskastur; hann setti sledduna fyrir

brjóst þorláki, og hljóp svo ofan á, en hún bognafei saman í

kcng, því hann var á panzara. Síra Jón kom afe í því, og hjó

hann mefe taparnum í útlimina, þar til hinn mæddist af blóferás,

og þá fór til brytinn og skildi þá: sá var bróöir afa míns, Árni

afe heiti; en sem hann kom fram í öndina, þá vildi hann til þeirra

innar aptur, en honum var þafe bannaö ; hann var hafÖur til Hóla

og var græddur af 14 áverkum. Biskupinum voru dæmdar 100

merkur þá í sitt fullrétti, eptir kirkjunnar fullrétti , en Guferún

fór upp til Túngu, og ól þar þríbura, þrjú börn, og hlutu öll

1
) o: Sigvaldi.

2
) þab var reyndar 1542.
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saman skírn og önduíust. Biskupinn ansabi þá: ab þab hefoi

verib "blaup og eitt hofmanns-hlaup", og skyldi hann taka Gub-

nuni sína aptur í sætt; en hiín vilcli ekki, sumir segja vegna stó"r-

sinnis, en sumir sökum mdtlætis vib sig. Eptir þab fekk herra

Gizur Katrínar, systur Eggerts, og voru þau ekki lengi saman.

54. þab er sögn manna, þá herra Gizur sigldi, anno 1544 1

,

þá haíi hann fengib af kdnginum aptur öll klaustur, og skyldi

veitast prestum og hafa skólapilta þar á hverju, en sem biskup-

inn kom aptur í Hamborg, þá hafi kÓngurinn sent þángab bref,

og kallab sitt bref aptur um klaustrin, af því þab Jdhann Friis

hefbi sagt, hver þá var kdngsins kanziler, ab krúnan hMdist ekki

vib, ef klaustrin gengi undan. Meb þab kom biskupinn híngab

apttir, og kom út meb þab kdngsbref, ab prestarnir skyldu nú

giptast, og sagbi þeir skyldi mestan tíbalestur, er þeir köllubti,

af leggja, því (þab) væri sem annab ónýtt mögl, og allt klukkna

glamur og lángar hríngíngar, og helgihöld mörg skyldi af taka;

Máríutíbir og kveldlestur
,
þeir þá köllubu, nibur leggja. En vib

þennan bobskap varb leikum og lærbum undarlega, heldu þab

villu, og þá villumenn sem meb þetta fóru, og svo kom, ab sumir

prestarnir sögbu af ser embættib, og voru prestlausir eitt ebur

tvö, ebur þrjú ár. Sumir leikmenn vildu ekki taka þjdnustu af

þeim, sem þá nýju sibi hefbi, og svo gekk þetta til um hans

daga, og líka ttm daga hcrra Marteins, og fyrst framan af tíb

herra Gísla, þar til þeir gömiu allir, prestar og leikmenn, felltt frá,

en úngir komu upp aptur í þeirra stab; og um þennan allan ábur

greindan tíma varb mikil presta fæb, því enginn vildi vígjast,

því þcir sem ab áttu foreldrana (á) líri bönnubtt þeim þab, en þeir

vígbust sem engan áttu ab; varb þá einn prestur (ab) hafa iij ebur

iiij kirkjur, og tirbu ab vígja hvem sem þeir nábu, þegar hann var

meb nokkru móti þar lærbur til, ab hann læsi; líka vel fengu þeir

nefndarmennina 2
,
og vígbu þá; af þeim var einn síra þórbur, var

í Steinsholti, annar síra þorlákur í Mýrdal , þribi síra Gvendur

eem var í Arnarbæli. Herra Gizur útlagbi orbskvebi Salomonis.

*) h að vera 1512. Bréf konúngs, sein skipa að setja skóla á Klaustrin

öll í Skálholts stipti, eru gefin út í Kaupniannahöfn (i Vor Frue Aften

Prasentalionis" (20. Ndvcmbr.) . 15 12, og eru þau prenluð i safni Magn-

úsar Ketilssonar, I, 231—37.
2
) þ. e. þcir scm ætla.^ir voru til lögréltiimanna. Eplir Jónsbiík álti að

ncfna 81 ncfndarmenn, og urðu 36 af þeim lögrctlumenn.
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55. Sóttir tvær komu á dtfgum herra Gizurar: sú* hiri fyrri

varb anno 1541, og fell margur maour í þeirri sótt, og flestallt

hjón, svo ab í flestum stöbum þá voru jarbabir XXX, sumstabar

XL. {>á gengu af XI hjón í Landseyjum eystri, og sumstabar fleiri.

Önnur sótt kom á hans dtfgum anno 1546, þá voru jarbabir í

Görbum á Alptancsi L manna, og margur annarstabar ab hverri

kirkju. Teikn fyrir þeirri sótt var mikill þytur í lopti, hann

heyrbist um allar subur-sveitir ; hann kom fyrst tír sjó, og í

Reykjanes, svo þaban og í Grindavíkar íjÖll, og svo hvert fjall

af öbru inn ab Hafnarfirbi, og svo þaban í Esjuna, síban í Akra-

fjall, og þab hvert af öbru þaban frá; þetta skebi um vorib, í milli

krossmessu og fardaga, anno 1545, en sóttin kom cptir um haustib,

og gekk her um sveitir til vertíbar, en um vertíb vibsjó; þá var

lítill klaki í jörbu, því subur gengu 1
. Ekki minnist eg á neitt

serlegt meira á hans dögum.

Á hans dögum slógust þeir Erlendur á Strönd og menn hans

vib Engelska í Grindavík, og fengu menn Erlends miklar skemmdir.

Hann löt og þar um bil drepa ij menn engelska, saklausa, — þeir

lágu eptir — annan á Bjamarstöbum í Selvogi
,

þar í dyrunum,

er het Jón Daltun; hann sendi eptir honum í FljdtshlíÖ austur.

Annan let hann drepa á sandinum fyrir ofan Hraun í Grindavík,

þar sem nú er kapellan, sá hbt Nikulás, og tók ab sör allt þab

þeir áttu. Hann var vib mörg víg kenndur, karla og kvenna, hvab

eg vil ekki skrifa, og cptir þab varb hann ab sigla, og fekk Páll

heitinn lögmabur á Hlíbarenda honum dali.

[Á dögum herra Gizurar snemma var sá sveinn hans er Eyj-

ólfur höt, og var Kollgrímsson. J>eir ribu frá Reykholti vestur;

en svo bar til , ab hann varb ser sjálfum ab skaba nær(r)i hjá

Kroppi vcstur; hvernig þab skebi var mart um rœdt.

A dogum herra Gizurar var sá fyrsti nautadaubi á Hömrum.

J>ar dóu þá XIV naut; þab skebi anno 1545. Sá annar varb þar

skammt cptir, á dögum herra Marteins: dóu xij kýr og vj naut.

anno 1553 cba þar um] 2
.

56. A hans dtfgum voru þeir þá enn flestir ríkismenn, sem

voru á dögum biskups Ögmundar, utan Dabi var þá kominn til

J

) ógrcinilcgt, cn á líklega að vcra: að incnn hafi gengið suður til vers.

2
)

|)cssar grcinir cru 17. og 12. viðbætisgrein eða "correctura" síra Jóns

Egilssonar, aptanvið annálana.
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Sntíksdals. Páll heitinn lögmabur var þá kominn fyrir X árum

eba meir til Hlíbarenda, á dögum biskups Ögmundar. Erlendur

var þá lögmabur, og íram yfir þab, en Odclur norski fyrir norban

og vestan. Fyrsta lögmann þar sagbist síra Einar hafa munab

Jön Solveigarson , afa herra Gubbrands. Klaustrin voru þá undir

kóngs valdi. Hallddr heitinn Skúlason haffei þá þykkvabæjar

klaustur lengi í leni , nær xx ár efca meir; hann galt aldri þau

ár eptir þab meir en XL clali, ab sögn margra manna.

þetta er hans ætt, herra Gizurar: Hann átti ekkert barn

eptir sig, en bræfeur hans skilgetnir voru þeir: síra Halldtír, fabir

síra Bjarna í Selárdal, og þorlákur á Ntípi í Dýrafirbi, fabir Giz-

urar, sem fyrir flóbinu var; en (hinir) laungetnu voru þeir: síra

Jdn, fabir síra Böbvars, og síra Jtín,„fabir síra Gizurar á Stafa-

felli. Af þeirri ætt veit eg ekki meir 1
.

57. Herra Gizur tók ofan krossinn í Kald(ab)arnesi, á hvern

þeir höf&u lengi heitife
,

og margar heitgaungur til hans gengib

tír öllum sveitum; hann stdb þar £ ktírnum allt til daga herra

Gísla, þá var hann hafbur heim í Skálholt, og þar sundur klofinn

og brenndur; þeir hinir gömlu sóktu þá eptir ab ná spónum ebur

öskunni af honuin, og letu innan í knýtilskauta. Hann setti og

í afvikinn stab skrínib 3
,

því á mínum dögum þá fdru til hinir

gömlu og struku á ser ldfann um skrínib hör, og líkneskju, og

svo um augun á ser sfóan, eba þar sem þeir höffeu nokkufc mein

á ser; en ef þeir næbi því, ab gánga undir skrínib 3
, þá skyldi

þab vera full aflausn þcirra synda, og meb öllu hreinir. feir

») I orskriptinni frá ftúfu í Kjós frá 1662 (Nr. 408(1) cr skotið inn athuga-

grein, sem telur ætllið Gizurar biskups grcinilegar, og crþannig: "Sumir

telja þann ættlið frá Sigvalda lángalif, og þctta hygg egréttara:— Einar

Sigvalrtason átti þá konu cr Guðrún hét, og var Jdnsdóttir, við hcnni átti

hann II börn, fimm komust á fætur, fjórir synir og ein dóttir; hinn

clzti Gizur, annar Jón, þriði fjorlákur, fjórði Halldór. Ein var dóttir,

, Oddný, sú átli cinn son laungelinn. sá hét Jón, hann varð prestur, hans

son (síra) Gizur Jónsson, en síra Jón Einarsson í Reykholli var skíl-

getinn bróðir "þorláks ö Núpi og herra Gizurar". — Tvö af ágripunum

(Kall. 615, Á. Magn. K)Sb) telja ckki svo gicinilega, cn láta síra Jón í

Rcykholti vera skilgetinn, og son hans "síra Jón, föður Olafs skólameist-

ara í Miðfclli, og þcirra bræðra"; þcssi sömu gcta þcss cinnig, að Gizur

á Núpi, fiorláksson, væri "faðir Jóns, föður síra Torfa í Bæ (Gaulvcrjabæ)".

*) þ. e. skrín hins helga Dorláks biskups.

*) "það sbcði á dögum fyrrí biskupa", hcfir síra Jtín Egilsson skrifað á

spázíu, til að sýna, að trúin á þcssu hafi þó ckki vcrið á hans dögum.
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höftu hhr prócessíur, ab þeir köllubu, og báru skrínib, en stundum

þorláks-hönd, í kríngum kirkjugarbinn, og gckk þá allt fólk eptir

meb saung og lestrum. — þab verbur ekki allt skrifab. — í þeirri

ferb, þá herra Gizur reib frá krossinum og hann hafbi hann ofan

tekib, kenndi hann sinnar banasóttar; þeir eldri títlögbu þab svo,

afe gub hefndi á honum þess, þab hann heffei tekib ofan krossinn.

Meb þab reib hann heim í Skálholt; hvab lengi hann lá, veit eg

ekki; hann f&kk gdban afgáng og vitib og mál allt til daubaj

hann f<5r á fætur á meban hann var þjónustabur
,

og sat í bisk-

upsstólnum á meban. Hann gekk af á föstu, anno 1548, í bisk-

upsbabstofunni, þar biskup Stephán hafbi ábur andazt, anno 1518;

hann var grafinn í kirkju, sem ábur er sagt.

Hvab kirkjan átti eptir biskup Ögmund og hann í kviku og

daubu, utan stokks ebur innan, heíi eg ekki heyrt; þ<5 er þab

sögn manna, ab þverrab hafi fyrir stabnum og henni á þeirra

dögum og svo eptir þá.

[Anno 1549 eba þar um, þá var Eggert lögmabur hirbstjóri

yfir öllu landi. En um veturinn um kyndilmessu, er hann reib

út á Nes, og hann kom til Kálfatjarnar
, þá föll hann af baki og

brotnabi í honum lœrleggurinn. Hann lá í þeim sárum allan vetur

og allt vor, og var fluttur upp á þíng á kviktrjám, því hann gat

ekki ribib. J>ab var nœrri um biskupa skiptin.

Á dögum herra Gizurar, ellcgar herra Marteíns, var sá prestur

í Hjarbarholti vestur, er h^t síraOIafur; hann var fyrir síraPötur,

því ab síra Petur cignabist hans kvinnu, en síra Einar á Öldu-

hrygg ddttur hennar. þessi síra Olafur fdr vestur á Fjörbu vib

iiíjba mann, en sem hann fdr híngab aptur, þá hljdp á þá snjd-

skaíl þrjá, en sá fjdrbi slíipp] 1
.

58. Sá hinn XXVIII. bisknp Skálholts, herra MARTEINN

ElNARSSON, hann var fæddur á dogum biskups Stephánar, og

herra Gizur. Herra Marteinn sigldi og var vel lærbur. þab er

sögn manna hann hafi.Iært í Englandi, og hafi verib hör í Skál-

holti hjá biskup Ögmundi
,

og málab allt yfir kdrnum, er þeir

köllubu sancta sanctorum. Eptir herra Gizur frá fallinn, fyrir

þíng, komu saman leikir og lærbir í Skálholti, ab útvelja biskup,

og var lengi ab þeir urbu ekki ásáttir, vegna sibanna. f>á svarabi

herra Gísli þessu: sagbist engan þann vilja fyrir biskup hafa,

l

)
þessar tvær greinir eru 25. og 21. viðbætisgrein eða ' <corrccturan aptan við

«nnálana, þær cru nf þeim sem Oddur biskup kann að hafa ait (sjá bls. 21 >
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sem ekki legÖi af mýtur og bagal. Varö svo um sí&ir , aÖ þeir

tóku herra Martein nauÖugan, og settu hann í biskupsstólinn
,
og

svo varb hann aÖ vera þaÖ. A því sama sumri sigldi hann, ekki

er getiÖ annars en honum gengi allt vel, og lofaÖi kdnginum trún-

aÖi og aö hindra pápista siöu, en framdraga og forauka guÖs orö

eptir megni, og svo kom hann aptur.

59. Nú er aö segja fyrst frá biskup J<5ni : aÖ strax sem

herra Gizur kom til Skálholts meÖ aÖra siÖi, þá mdtstdö biskup

Jdn hann , en aldri kom til neinna efna meÖ þeim, og svo kom
herra Marteinn til Skálholts; en um þaÖ leyti lagÖi hann undir

sig Island, svo allt hne aÖ honum, utan Skálholt, og Páll lögmaÖur

og þriÖi DaÖi GuÖmundsson. Hans árásir og tiltekjur veit eg varla;

þd er þaö sagt, aÖ sá heti Teitur, fyrir norÖan, sem var fyriliÖi

f SveinstaÖa 1 (reiÖ), og heföi veriÖ lögmaÖur; þá var veginn lír

HÖi prests (hann var þá ekki biskup orÖinn) Árni Bessason, mágur

hans, en prestur tdk Teit höndum, og er sagt aÖ þá haíi veriö

meÖ honum, eöur sveinn hans, þorleifur Grímsson frá MöÖruvöll-

um, og prestur hafi honum skipaö aÖ skjdta Teit, þá hann tæki

hann höndum, hvert sagt er aÖ þorleifur hafi gjört. Og sem síra

Jdn sá þaÖ, aÖ þorleifur lagÖi höndina aÖ lásnum bogans, svo

hann skyldi laust láía, þá veik síra Jdn Teiti frá ser, svo aÖ pílan

kom í 'óxlina, fyrir ncÖan viÖbeiniÖ, en Teitur fell á bak aptur;

en prestur reiö á staö, og þorleifur, því hann var ekki fjölmenn-

ari, og sagÖi viö Teit, aÖ "sá maÖur skyldi dýrstur borgaÖur

vera"
; og þaÖ er sögn manna, aÖ sá Teitur hafi átti Bjarnarnes

og þœr eignir, en biskup Jdn hafi haft þaÖ allt af Teiti, en Danskir

eptir hann, en þeir fengu Skálholti.

60. Nií sem herra Marteinn var kominn í Skálholt, anno

1549, og hinn hafÖi veriö xxiij (ár) biskup, þdttist hann vera

svo sem skyldugur þar til, aö reka þessa villu í burt og nýja

kenníng, en viÖ retta þá hina gömlu siÖina, taka til sín og Öll

biskupa-mál her í Skálholts stikti, sera hjá ser, og gjörÖi sig

síÖan heíman meÖ C manna eÖa þar um, og reiÖ norÖan Kjöl í

Biskupsíungur
,
og síÖan heim aÖ Noröurtúni

,
og biiÖuÖu þar, og

vildi ná staÖnum, og setja síra Björn son sinn þar inn, og láta

hann veröa biskup
,

og halda svo því gamla viÖ makt. þaÖ er

sögn manna, aÖ Ari sonur hans hefÖi aldri í ráÖum meÖ honum

]

) í frumritinu stóð rángt: ^Steinstaða" , og sleppt óvart úr "rcið". Um
Sveinstaða rcið sjá Árbækur Espólíns, III, 61.
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verib, svo lengi sem Halldóra hans kvinna var á lífi. Nú var í

Skálholti rábamabur síra Jón Bjarnarson, sem var á Breibabólstab;

hann haffci fengib ábur fyr nokkra vitund af þessu, þab hann

mundi vilja ríba á stabinn, og hafbi því njósnarmenn í öllum átt-

um; og jafnskjótt sem biskup kom í bygb, frStti síra Jón til

hans; hann var þá nótt á Hömrum; — hann gjörbi strax bob

stabarins kotúngum, þab þeir kœmi, og komu þeir heiin, iij
c manns,

bæbi prestar og leikmenn. Síra Pétur', bróbir herra Marteins,

lagbi þab ráb, ab gjöra skyldi virki fyrir norban búbina, og bera

þángab byssumar, og svo var gjört; subur hjá smibju bjuggu þeir

líka um þær til varnar. þessir iij
c manna voru til skiptis til

varnar, hvert sinn C, og sínu sinni fíikk sfcr mat hvert C; þab

stób yfir í V dægur. — Biskup Jón sendi þá síra Eirek Grímsson

heim, meb þab bréf og bobskap, að þeir væri allir í banni, utan

þeir vildi gefa upp stabinn, og hafa þab sem hann vildi á leggja;

en sem þessi bob komu þeim til eyrna, ólmubust þeir vib, og

sögbust vera reibubúnir ab veita honum og hans mönnum dauba,

ef þeir vildu heim ríba. Meb þab gengu hinir í burtu, og norbur

aptur til biskupsins; hann spurbi þá tíbinda; þeir sögbu honum

þau, ab enginn væri annar kostur en verjast, og þar væri bæbi

bogar, byssur og spjótin til reibu þcim til handa; þá þagnabi biskup

og var sem blób ab sjá, og enginn mælti orb. Síban þá skipabi

hann öllum mönnum ab týgjast, taka sínar verjur oggángaheim;

en sem þeir komu heim yfir túngarbinn
,

þá skutu þeir heima í

virkinu; hinir þorbu þá ekki lengra, og hörfubu út fyrir garbinn

;

hann var þar v dægur og reib í burt síban; en herra Marteinn

var þá ekki heima; hann var í sinni yfirreib, og hugsubu (þeir)

sér ab setjast á stabinn á meban.

61. Nú víkur sögunni til síra Árna í Hitardal. þab skebi

um vorib fyrir, ab míir er sagt, ab biskup Jón bannfærbi Daba,

fyrst herra Marteinn vildi ekki til hans leggja vegna mægba:

Dabi átti systur hans. Efni þar til veit eg ekki, utan svo sem

kvebib er í vísunum þar um — en fjarlegt er því, ab eg segi

þab satt — ab hann hafi átt ab hafa konu, skylda ser, mebferbis

eigingiptur, og látib hana vera á Saubafelli fyrir búi sínu. Svo

hafbi til borib, ab þann sama dag sem biskup las bannib ab Hól-

um, þá var síra Árni kominn til Snóksdals, og bóndinn Dabi og

hann legib upp á palli; þá kom svo harbur higsti a(b) honum,

svo hann undrabi
,
og þab var úr hófi, svo hann hugsabi ab önd-
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ina mundi slíta af sör. Dabi mælti þá: "nú er eg þar ab orbi,

sem eg er ekki ab borfci?. Síra Árni ansabi: "Eg vil segja yí)ur

satt: þör erub á Hólum ab orbi, því biskup Jón er nú aí) bann-

færa ybur". — (Dabi sagbi): "þ&r skulub eiga hjá mfcr fimm

hundrub, ef þér sjáií) vif), svo ekki hrffi itiSr-". — Síra Árni segir:
uþab vinn eg ekki fyrir nokkra penínga, hversu miklir þeir eru,

og setja mig svo í veb'\ En meb lángri beibni Daba, þá segir

stra Árni ab hann vili bera sig þar ab sjá vib, "fyrlr' lánga vin-

áttuybar; en baggi mun hðr eptir koma, ab mig grunar' ,

. Síban

gengu þeir bábir til kirkju. Síra Árni var úti, en Dabi gekk í

kirkju, og læsti síra Ávni aptur; síban var hann lengi uti ; ab

síbustu kallabi hann ab Dabi skýldi koma, og lauk upp; sá hann,

ab eitt veturgamalt fiókatrippi, þá hann kom út, hljðp upp og

ofan meb einni á eba lœk einum, svo sem ært væri , en ab síb-

ustu stökk þab á höfbi ofan í einn hyl ebur gryfju, og drapst

þar. Síra Árni sagbi : "f>ar megi þ5r sjá, Dabi minn, hvab ybur

vav ætlab".

þetta fv^ttiv biskup Jón, og sendiv menn sína heiman, ekki

mj<5g marga, og lætur taka síra Áma á förnum vegi í tjaldi, og

flutti hahn til Hdla, og þrengdu honum nibur undir smjörhjallinn,

°g beygbu hann saman í einn kubúng, og settu fúlan kvennakopp

á millum fóta á honum, og lfet(u) hann hafa þar nibur í nasimar.

J^ar sat hann, ab sögn, fjdra mánubi, eba lengur; þar var Árni

þab sumar er biskupinn reib til Skálholts og nábi því ekki. En
sem biskup kom heim aptur

,
segja sumir hann hafa sent strax

á stab aptur Ara son sinn, ab taka herra Martein, en sumir segja

þeir hafi aldri ribib heim á millum. þeir tóku hann á Stabarstab,

því þar var enginn til varnar; þeir báru mjöltunnur fyrir dymar,

og hafbi þab ekki ab gjöra; — þeir höfbu þaban þab er þeir

vildu. — Ari t<5k silfurbúna hnífa ofan af hcrra Marteini, cn

biskupinn sagbi hann skyldi njóta þeirra manna bezt : "því enginn

óþokki heiti eg fyrir þá". Meb þab íluttu þeir hann norbur til

Hdla; þar var hann í góbu haldi þegar á leib; svo leib fram til

vordaga fyrir herra Marteini.

62. Nú á þessum vetri, þá datum verbur 1550, frðttir biskup

J<5n norbur, ab síra Jón Bjarnarson hafi kvebib um sína vist norbur

á Forna-stöbli, þá hann vildi ná Skálholti, og kallabi hann Stöbla-

skáld. Hann sendi þá tvo menn heiman, eptir jdl, mcb brfcf austur

til klaustranna, og til bóndans Eyjólfs í Dal, mágs síns, og til
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allra þeirra eldri presta og manna. f>eir áttu þá ab hafa meb

ser síra Eirek Grímsson á Gilsbakka. f>eir fara ab vestan, og

allt koma þeir til Ilrosshaga, þar ægja þeir og gjöra ráb fyrir ab

gista í Tungu um nóttina, hjá Katrínu; en strax þeir voru ribnir,

þá fdru hinir efra subur í Skálholt, og sögbu til þeirra; en þeir

í Skálholti sendu strax til Fjalls; rábsmaburinn var þar. Hann

kom heim fyrir dag og sendi þá strax í dögun á stab sjö menn

í veginn fyrir þá, og bibu þeirra ausíur hjá seljunum. Hinir

komu þá ab utan, og fundust þar á ísunum; þeir hinir norblcnzku

vildu ekki verjast, en síra Eirek eltu þeir lángan tíma, og varb

þeim seint um ab ná honum, og sögn raanna var þab, ab þeir

mundu aldri honum hafa náb hefbi hann ribib rett fram, því sá

hestur var forgdbur er hann reib; um síbir nábu þeir honum og

höfbu hann heim í Skálholt, leiddi síra Jó*n hann þá heim í bab-

stofu, og flettu hann þar fótum og fundu brefin í barra'i hans, sem

biskup hafbi sent, og helt hvert bref þab, ab hann bab þá ab ná

þessu Stöblaskáldi. Síra J<5n spurbi hann ab, hvort hann hefbi

ekki svarib sig undir Skálholt, en ekki Hdla, og ser lægi vib ab

láta hýba af honum hubina; meb þab íór hann sinn veg.— Sumir

segja, ab biskup Jdn haíi Iátib herra Martein og síra Arna bába

lausa, og tekib svo biskupinn aptur, þá biskup Jdn settist á Skál-

holt, en sumir segja hann hafi hann aldri lausan látib; en þab

gildir nú einu.

63. Anno 1549 er datum skrifab, ab biskup Jó*n haíi fángab

herra Martein, og á því sama ári hafí kdngurinn sent bref til

Islands, í hverju hann lýsti bisknp Jdn Arason friblausan, og

fyrirbaub öllum, andlegum og veraldlegum, honum fylgja. — En

anno 1550 þá veitir hann enn heimreib (í) Skálholt, og hefir þá í

haldi hjá sur herra Martein, og tjaidar þá enn á Fornastöbli, og

sendir bref heim enn sem fyr, og þab meb, hann muni heim ríba,

og láta herra Martein fremst vera fyrir flokkinum og mæta skot-

um ef þeir verjast. Hinir voru samir, ab gefa ckki upp stabinn

fyr en herra Marteinn skrifabi heim og bab þá gcfa hann lausan,

því hann vissi ekki hvab þeir mundu gjöra til vib sig ellegar.

Meb þessu móti komust þeir í Skálholt. En sem þeir voru heim

komnir og undir borb komnir, kastabi síra Jdn Bjarnarson lykl-

unum á borbib, og sagbi herra Marteini: hann mætti unu sjá fyrir

öllu sjálfur"; en" þd varb svo um síbir, ab hann var samt. f>ar

var biskup Jdn viku meb lestrum og saungum og barna-fermíng-
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nm; hann vígbi upp áptur alla kirkjuna, og heit hana óhelga

og dhreina vegna sibaskiptisins, og vildi láta grafa herra Gizur

upp aptur og jarba hann í kirkjtigarbi 1

, því hann vœri hvorki

kirkjugræfur riö hæfur; gengu þá margir þeir eldri honum til

handa, vegna sibanna. — Hann sagbi þá: "Nu hefi eg undir mér

allt Island, utan hálfan annan kotúngs son" — þab meinti hanni

til Páls lögmanns og Daba, því hann helt Pál heiían 2 kotungs

son, sökum þess hann var lögmanns son, en Daba hálfan, af því

hann var fátækrar ætíar. — Meb þab reib biskup í* burtu, og var

herra Marteinn svo sem hans umbobsmabur, til þess ab síra Björn

iæki ab sðr síabinn og væri biskup orbinn. [lleið hann svo til

Vióeyjur, og skikkar þar skuli allt haldast sem fyr. — par

um var kveðið;

Vikur hann ser i ViÓeyjar klaustui,

vióa trúi eg hann svamli

hiurt garnli

;

vió Dani var hann djurfur og hiaustur s

dreifói hunn þeim d jlœóar fluustur

tneó brauki og b/amli.

þaóan rióur hann til Helgafel/s, og setur þar nióur einn dbóta,

Narfa uó nafniy hver þar hafói dóur verió~\ 3
. — þá haíbi verib

meb miklu yfírlæti þeirra ferb.

64. þeir ribu vestur yfir fjall og í Dali, og settust á Sauba-

fell, og þðtti eignir Daba vera fallnar undir krfng og kirkju fyrir

sitt líferni, og ætti nú þar meb
,
vegna Skálholts. Og sem Dabi

frötti þab, sendi hann til biskupsins þrisvar, og baub honum þrjtí

bob, pg bab hann burt fara: þab fyrsta, hann skyldi fá XX í

1

) þ. e. flytja hann úr kirkjunni og út í kirkjugarðinn. I konúngcbréfum

Trá 1551 (M. Kctilss. I, 287) stendur, að hanu haíi látið flytja líkið út

fyrir kirkjugarð.

2
) i frumritinu stó5 "heitinn", og má það einnig til sanns færast, því Páll

logmaður var dauður þegar þetla var ritað, en þó vill Arni Magnússon

heldur lesa "hcilan". Finnur biskup heldur, að Jón biskup haö kallad

Pétur Einarsson, brdður Marteins biskups, hcilan kolúrigsson.

8
) |>að scm hér er í

[ ] cr eptir blaði úr Agripi eínu, sem nú fylgir afskript

sira Jóns Erlendssonar (Nr. 213) og virðist vcra rilab hérumbil 1670,*

>ísan hcfir staðið þar á spázíu, og þcssi orð mcð, scm sýnirað sögurnar

hafa ckki allar verið samhljóða: "|>etta skeði áður en biskup Jón reið

í Skálholt".
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silfri, ef hann færi í burt; annab bob, hann skyldi fá LXC jöríi

ef hann fœri burtu; þribja, helmínginn af öllu sínu lausagázi.

En biskup vildi ekki. Dabi gjörbi ])au bob, ab hann mundi þá

heim ríba og setjast á sína eign ef hann gæti. — Allir menn Daba

voru ])á í týgjum, og tvímenntu og þrímenntu hverjum hesti, og

þar fyrir sýndust'þcir 'fáir, og ribu svo heim.— Sumir hafa sagt,

ab þeir hafi strax slegizt, og þá (haíi) biskupinn skipab sínum

mönnum ab gánga til kirkju; en abrir hafa sagt mer, ab grib hafi

verib sett, og skyldu biskupinn og hans menn hafa kirkju, en

Dabi og hans fólk stabinn. En sem biskup Jón gekk til kirkju

meb sínum mönnum, inn um sálu-hlibib framan ab kirkjunni
, þá

kom Dabi og hans menn til baka inn um hitt hlibib, og svo tveim

megin ab mönnum biskupsins, slógu þá og stungu. þar var Einar

heitinn Gíslason einn meb; annar Olafur heitinn Tumasson; þribi

var Gubni þormóbsson, hver mcr sagbi nokkub af þessu. — Meí)

þetta þá komust þeir febgar og ííeiri menn meb þeim í kirkjuna,

og báru tre fyrir kirkjuhurbina, og þófa fyrir sig, ab hlífa þeim

vib skolunum. þá var síra Björn skotinn í gegnum handlegginn;

hinir abrir hlífbu sfcr meb því sem þeir gátu fundib.— þeir rufu

og brutu um síbir kirkju yíir altarinu, og tóku þá febga alla og

settu í myrkvastofu l

,
og sendu Dönskum bob og sögbu hvernig

þab komib væri, og bábu þeir kæmi og legbu ráb. "þeir dvöldu

ekkl, og ribu vestur. þab varb þá afrábib , ab þeir skyldu flytja

þá alla í Skálholt og rábgast þar um þá. J>ab er sögn manna,

ab ij tylftir manna haíi dæmt þá til kóngsins nába.

J>á var Ormur Sturlason lögmabur fyrir vestan og norban;

— hfcr um verbur talab scinna. —- Daiiskir og Dabi og hans menn

tóku til sín þab þeir febgar áttu. feir sem ósárir voru ribu norbur

aptur, en hinir lágu í sárum, sem ab skemmdir voru. f>ar hafbi

verib mcb biskup Jdni sá mabur er Gísli het; mig minnir þab

væri afi síra Olafs 2 Einarssonar og þeirra bræbra; hann baubst

til ab skjóta Daba, þar hann væri í selskapnum, og biskupinn

vildi ])ab ekki.

þab fell mfcr ur mwini, ab þá biskup Jdn reib heim til Skál-

holts, þá var þar þýzkur mabur; hann baubst til, ef þeir vísubu

sér á biskup Jón, ab skjóta hann í selskapnum. þeir sogbu hann

') "það var litla baðstofan í Snóksdar, bætir við ágripið 615 í Kalls safni.

2
) "Olfas" var í frumritinu, og er það ritvilla hófundarins.
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mundi þab aldri geta. Hann sagbist skyldi sýna, og skaut márjötlu

á kirkjunni, og hárib af bybukollu norbur hjá Vibarmannahúsi.

Um þetta Saubafells-slagib veit eg ekki, nema svo sem af

hendíngum, því þab er tnht fjarlægt. þeir mega þar um segja

og skrifa, er þar voru vib, ellegar nálægir.

Eptir allt þetta höfbu þeir þá febga í Skálholt, og varla vel

um þá búib, hvorki til reibskapar níí hesla. En ábur biskupinn

reib heiman í þessa ferb, hafbi Helga, hans frilla þá var, sagt

honum, ab engin lukka mundi honum verba ab þessari ferb; og

sem hann var nú tekinn á Saubafelli, og látinn í stofuna, þá hafbi

hann því ansab : ab nú hefbi Helga sannara en hann.

65. Nú er þar um ab ræba, ab þeir komu í Skálholt allir

saman, hirbstjðrinn 1 og Dabi, J<5n Hallddrsson og fleiri menn abrir,

meb þá febga. J>ab var marga daga, ab menn drukku í stofu,

og fjölda fólks var heim stefnt og bobib 2
til rába, hvab af þeim

' skyldi gjöra. þótti öllum þab ráb, ab þeir væri geymdir fram til

alþíngis, og baubst Dabi til ab geyma einn þeirra (bræbra), hyern

þeir yildu. þeir í Skálholti skyldu þá geyma biskupinnj en Dabi

annanhvorn hinna; en Danskir töldust æ undan, og sögbust ekki

treysta ser til hvorugan ab geyma, vegna Norblenzkra, sem ab

subur reri
,

því þab væri rett í veginum fyrir þeim ; en mælti

nokkur þar í móti, þá þaggabi Christján þá alla, og var vib búib

hann mundi láta slá þá, meb mörgum vondum orbum. — f>essi

tvídrægni um geymsluna á þeim stób yfir nokkra daga, þar til

einn morgun, vib ábft í biskups-babstofu
,

þar voru ekki utan

fyrirmenn, þá er um þab rædt. Síra Jón Bjarnarson ansar þá

til: *'Eg em fávísastur af ybur öllum, og kann eg ráb til ab geyma
þá'\ þeir sögbust þab vilja heyra. Hann sagbi þá:

<(öxin og

jörbin geymir þá beztl" — Herra Marteinn og Christján þeir urbu

þar meb strax , en Dabi var lengi tregur. þab var af rábib um
síbir. Meb þab var sent eptir böblinum til Bessastaba; en þá þab

frettist til Garba, sagbi Gubrtín heitin, amma mín, vib síraEinar:

ab sannarlega mundu þeir ætla ab taka af þá febgana; hann sagbi

hún skyldi ekki hugsa þvílíkt, ab þeir mundu aflífa þrjá fyiir-

menn í landinu: biskupinn, lögmann og prestinn.

Her hafbi þá ekki sybra hjá oss af verib tekinn mabur, utan

l
) þ. e. umboðsmaðurinn, Krislján skrifari.

' *) i frumritinu heOr inátt lesa bæöi boðið og beðið.
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einn ; hans sok var su, ab hann fór meb þýzkum manni úr Kefla-

vík og inn á Stapa, og lezt leggja sig til svefns; en sem hann

hugbi þann þýzka sofnaban, þá stó'kk hann upp á og tók mark-

öxina hans og skemmdi hann, svo hann hugbi hann dauban og

greip í burt pokann hans og allt þab í var; þeir nábu honum,

og tóku hann af á Kópavogi um kauptíb anno 1548. J>ab haust

var eg fæddur, krossmessu.

66. En þá þar kemur ab þeir skulu af takast, þá er í sitt

hiís látinn hver þeirra; allt þángab til duldust þeir vib, því bisk-

upinn ansabi því: "ab jólum svo eru ver á Hólum" sagbi liann

optlega ábur. Biskupinn var þá kyr í biskups-babstofu , cn síra

BjÖrn var látinn í Asmundar-babstofu , en Ari í presta-babstofu,

sem nií er skólinn, og var sinn prestur fenginn hverjum þeirra

ab vera hjá þeim í þrjár nætur ábur en þeir væri af teknir.

Ekki er getib um biskupinn grandib, annab en þab, ab þeir

bubu honum líf, en hann vildi ekki þiggja fyrst þeir væri af

teknir og hann skyldi ekki láta þess hefna. — Síra Björn varb

mjög sorgfullur vegna sinna barna, og hann bar sig næsta illa,

og fékk ekki líf þó hann bæbi þar um og lofabi aldri ab hefna. —
En Ari var glabur, og sá lítib eba ekki á honum. f>ab er sögn

manna, ab þá seinustu nótt er Ari lifbi hafi hann alla nóttina

gengib um gólf meb söngvum og lestrum, og fallib á bæn þess á

millum, og um dægramót hafi albjart orbib í stofunni og Ijós skinib

innan um hana alla.

67. A föstudags morguninn ab sólu uppkominni sóktu þeir

Ara og leiddu hann norbur yfir kirkju, og kvaddi (hann) alla og

bab alla fyrirgefníngar, og mælti til Jóns Halldórssonar — hann

var stjiípsonur Daba — : "ekki þenkta eg, Jón, ab þör mundub

sitja yfir höfubsverbi mínum", — því þeir voru lengi góbir vinir.

Jón sagbist ekki vera þess sjálfrábur. Hann bab Jón þá ab höggva

sig, og eiga þann bezta hlut er hann ætti; hinn svarabi : "þó þu

gefir mör alla þína aleigu
, þá gjöri eg þab ekki", — Ari sagbi

þab ekki vera mann sem sig skyldi höggva, — og svo baub hann

flcirum, en enginn vildi. Hann bab þá herra Martein, Daba og

þennan Jón fyrirgefníngar meb þessum orbum: ugef mer til Mart-

einn, Dabi"; — mörgum þótti þab mikib, og hörmubu þvílíkt, ab

slíkur höfbíngsmabur skyldi vera af lekinn, og vildu þar ekki vib

vera. Hann var leiddur norbur yfir tún, á klettana upp yfir

£orláks-sæti ;
þeir hofbu fyrir höggstokkinn vindustokkinn frá
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kirkjunni, sem eitt og annab var meí) npp undib þá lnín var smíb-

ub, og höfbu höggvib skarb í fyrir hökunni. þeir vildu binda

fyrir augun á honum, en hann vildi ekki og sagbi hinn skyldi

höggva hreinmannlega, og f£ll svo á hnö og sagbi :
Hin manus" 1

;

hann lagbi sig á stokkinn og setti hökuna í skarbib, og teygbi

svo allan hálsinn afe sá til allra æba, sina og liba; meb þab hjó

hinn, höfuíib fdr strax af í einu, en í höfbinu, þar þab lá,

blakti túngan.

Sfóan var síra Björn sóktur ; ekki er annars getií) en hins

sama, þab hann var sorgandi og babst lífs. þeir höfbu þá fært

stokkinn á meban upp á þá klettana sem þar fyrir ofan eru upp

meb garbinum ab götunni. Hryggilegt hafbi verib til hans ab sjá

og heyra; en þá hann lagbist á stokkinn, þá hafbi hann æ vib

kvebib, og sagt: "æ og æ börnin mín, bæbi úng og mÖrg'M —
meb þab hj<5 hinn fjórum sinnum ábur en af tók, því hann hafbi

kreppt hálsinn.

68. f>ár eptir sóktu þcir biskupinn og leiddu hann upp og

bubu honum þá enn líf ; en hann ansabi sömu og ábur. þeir höfbu

þá flutt stokkinn rött ab almenníngs-götunni, og leiddu biskupinn

þángab, en Christján, herra Martcinn og Dabi stóbu á stdrri þiífu

fyrir norban. [þá segist: hann hafi hoóió Daóa aó leysahann

úr hanninUy en Daói svaraói: ikþú sér ehki nieira hann á mér

en þér"~\ 2
. Hann stefndi ab stokknum hryggur, og gaf sig gubi

og sagbi: uin rnatius" — hinn hjó iij sinnum ábur en af tók höf-

ubib , af því höggib kom upp á herbarnar
,

og biskupinn af elli

sinni (var) kominn saman í kubúng og höfubib nálega fram úr

bríngunni. þar lágu þeir allan daginn og fengu ekki kirkju-leg,

en meb tillögum góbra manna voru þeir hcim íluttir og scttir nibur

á kórbaki, og þar sáust merki tii lengi, hvar þeir lágu. f>ar (er)

úti þeirra æíi og h&rvist. — þ>ó abrir þeir hafi öbruvísi, bæbi flcira

og meira heyrt um allt þetta ábur-skrifab, ebur (meb) öbru móti,

þá verb eg ab skrifa svo sem mfer hefir sagt verib.

Svo ribu þeir í burt Dabi og Christján ; en sem hann kom
til Bessastaba, þá sendi hann til Garba eptir síra Einari, og sagbi

l

) J).
e. in manus tuas, domine, commendo spirilum meum (í þínar licndur,

droltinn, fel cg minn anda). jietta var venjulcgt andláts-andvarp páp-

iskra manna.
a
) þcssu cr skotið inn í afskriptunum , bæði hjá síra Jóni Eiiendssyni og

hinum öðrum.
7
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honum frá þessum tíbindum , en hann gaf honum þab svar : því

hann hefbi slíkt gjört? og hér mundi vont eptirkoma; hann sagbi:

því hefbi ollab herra Martcinn og hans rábsmabur, og sagbist vita

þab, og þab vœri víst, ab hann mundi þess gjalda ábur en þessi

vetur væri uti. — Me r k : ab þeir febgar voru af teknir tveim ndtt-

um fyrir allraheilagramessu, sumir segja Símonismesstt 1

, anno 1550.

69. Svo líbur fram til Pálsmcssu um veturinn; þrim ndttum

þar fyrir þá komu LX mcnn ab novban, scndir til ab hefna þcirra

febga á Dönskum, en iij c voru alls þeir sem subur reru. Um þetta

lcyti reib Christján subur á Nes, til þeirra jarba sem Vibey hafbi

átt, ab skikka nibur skipum og mönnum; hann ríbur subur hjá

Görbum og finnur fóbur minn, og talast vib um Norblínga, því

Christján spurbi ab þeim, en hinn sagbist ekki grand til þeirra

vita, en vissi þó, og sagbi Christjáni, ab ser þœtti ráb hann rjfci

hvergi, af því hann vissi til hinna og þðttist sjá á honum feigb-

ina; meb þab skildu þeir. Hann reib subur til Kirkjubdls; hinir

komu þar, og vorti allir meb hettum og hökustalli fyrir andliti,

svo þeir skyldu ekki þekkjast, og spurbu, hvort þar væri sá mabur

sem heti síra Jdn, og væri Bárbarson, hann skyldi gánga tít, því

þeir vildu honum ekkcrt vont; hann gjörbi svo. þá kom ab ungur

mabur, gildur og kaskur, XX ára, og spurbi, hvort þar væri og

ekki sá mabur er Sveinn hfcti, og hefbi vcrib kallabur síra Sveinn,

— hann hafbi orbib manni ab skaba fyrir norban, og var kominn

til Bessastaba, meistara-mabur uppá skrif oglatínu; — þeir sögbu

þab hann væri þar. Hann sagbi hann skyldi skríba (út), ef hann

vildi halda lífinu. Presturinn gekk þá seint, en hinn seildist eptir

honum inn í dymav, kippti honum út og kastabi fram á hlabib,

og sagbi hann skyldi þar liggja, "skarn"! — hann nyti þess ab

hann væri ser skyldur , ab hann dræpi hann ekki. þeir bábu

bóndann leyfis ab rjúfa bæinn ; hann sagbi
,

þeir mætti brjóta cf

þeir bætti aptur, og fyrir þab var hann aí' tekinn, ab hann bann-

abi þeim ekki. Síban vcittu þeir þeim abgöngu og clrápu þá;

sumir segja þeir hafi verib VII, cn sumir IX. — Christján komst

út lifandi, utan höggvinn nokkub, þvf hann var £ treyju, sem

járnin bitu ekki á. þá kom ab mabur átján vetra, st<5r, sveinn

þdrunnar á Grund, og hafbi lenzu í hendi. "Eg skal skjótt finna

á honum lagib", — og lagbi fyrir neban treyjuna og ttpp í smá-

') "þeir feðgar voru af tcknir 7. Nóvcmbris", segir Árni Magnússon.



69-70. kap. BISKUPA-ANNÁLAR JÓNS EGILSSONAK. 09

þarmana á honum, svo hinn rak þá upp hljób og lýsti hann sinn

banamann. Iiann sá síban hvar grár hestur stúb, er Ari heitinn

hafbi átt, hann tók hann strax, og reib norbur í Eyjafjörb á iij

dögum, ab sagt var. Engra þeirra nöfn man eg, sem þar voru

aö. — J>aban fóru þeir til Mársbúba, og drápu þar annan, er þar

lá, en annar slapp, því hann skaut einn af þeim til daubs mebur

einni baun, er hann let fyrir byssuna, og svo komst hann í Skál-

holt. — þeir fdru þá um öll Nes, og drápu hvem og einn eptir-

legumann, og tóku allt þab þeir áttu, og líka þab þeir Dönsku

höfbu meb ser, og einn átti Danskur bu inn á Bústöímm; þar túku

þeir allt þab þar var, en vildu drepa börnin, en þó varb ekki af

því. þá Danska á Kirkjubúli dysjubu þeir fyrir norban garí);

tveir af þeim hetu Sefrínar: Sefrín Koek og Sefrín Ama; en strax

þegar húma&i þá gengu þeir bábir aptur; þeir tóku þab ráb, sem

þá höfbu slegtó, ab þeir hjuggu af þeim öllum höfubin og stúngu

nefi þcirra (meb leyíi ab segja) til saurbæjar, og sú svívirbíng

gramdist kúngsvaldinu mest, ab vori, þá Danskir komu út. Ekki

bar til tíbinda á þeim vetri þab eg hefi heyrt.

70. Um vorib eptir páska, ebur þar um, bjuggu þeir sig

heiman fyrir norban ab sækja þá febga og flytja þá norbur tii

Hóla. Eg man ekki þeirra tölu. Prestar voru meb þeim í ferb.

þeir komu í Skálholt og sendu heim, og bábu leyfis, ab þeir mætti

meb frelsi grafa þá upp aptur, og enginn gjöra þeim mein. Herra

Marteinn Ieyfbi þeim þab. þeir fúru heim ab kirkju, og höfóu

hettur meb hökustöllum fyrir andliti og sínu kistu (h)anda hverjum

þeirra. I kistu hans Ara var ein bjalla, en tvær í þeirri sem

síra Björn var í lagbur, og þrjár í biskupsins. þeir voru ekki

lengur en þab þeir grdfu þá upp
,

og köstubu þeim moldugum í

kisturnar, og höfbu sig svo í burtu og til Torfastaba um kveldib.

þá þeir voru ab grafa þá upp, var einn Danskur á stabnum, og

vildi hafa farib upp ab þcim og skotib þá, en biskupinn bannabi

honum þab. Ab morni íluttu þeir ])á út ab Laugarvatni, og tjöld-

ubu þar yfir þeim og þvobu þar líkin, og bjuggu um þá þar tii

fulls, og fúru svo norbur til H<51a; voru þeir þá nibur settir meb

söngum og sálumessum. — Búndinn þar á Kirkjubóli og hjáleigu-

vnaburinn hans þeir voru bábir teknir um sumarib og hálshöggnir

í Straumi, og fest höfubin upp á stengur, en bolirnir upp á hjól,

og þar sá til merki meir en XX ebur XXX ár, og margur gait þá,

7V
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bæ&i saka&ir og saklausir
,

fyrir nor&an og sunnan , en Danskir

tóku a& skr mestar eignir þeirra fe&ga 1
.

71. Anno 1551 sendi kóngurinn eitt strí&sskip fyrir norfean

til Islands-, og ij höfufesmenn á, Axel Júl og Christoffer, og Otta

Stígsson fyrir sunnan. þeir höffeu báfeir 500 fólks. þeir áttu þá

a& sækja biskup J<5n og báfea syni hans, en setja herra Martein

til biskups aptur, en þeir voru þá af teknir. þeir innsettu aptur

annan biskup til Ilóla, herra Olaf Hjaltason, og lofafei (hann) kóng-

inum hlýfeni og allur almúgi fyrir norfean, lögrettumenn, lögmenn

og sýslnmenn; eins var og gjört um sumarife á alþíngi af Öllum

landsmönnum. Á þessu sama þíngi, anno 1551, dæmdu lögmenn,

lensmenn og logrettumenn mefe bændum fyrir norfean og vestan

á Islandi biskup Jón og syni hans báfea landráfeamenn
,

og allt

þeirra góz fast og laust undir krúnuna, þð fyrir vituiiegt gjald.

[>á voru Danskir á þíngi, landsknektar þeir köliufeu, iij
c
,
og urfeu

illir og ybbir er þeir fengu ekki afe strí&a; me& þa& f(5ru þeir í burtu.

En þa& síra Sigur&ur var aldri í fcr& me& þeim fe&gum, er

sagt a& þa& hafi svo til komi&, þa& konúngur hafi bo&a& biskup

J<5n fram, anno 1547, en biskupinn lét síra Sigur& sigla sinna

vegna, og hann lofa&i a& halda allt þafe kóngurinn vildi og síra

Sigur&ur játa&i, og þar upp(á) sdr síra Sigur&ur ei& kdnginura.
#

En þá hann kom aptur, þá vildi biskupinn ekki neitt halda, en

síra Sigur&ur vildi ekki á sín heit gánga; en sumir þá virtu hon-

um þa& til hugleysis, og svo haíi Ari átt a& ansa, þá hann lag&ist

á höggvistokkinn , a& hann vildi þa& hjarta& á sér væri komife í

síra Sigur& frænda sinn, en kálfs hjarta aptur í sta&inn til sín.

72. Nú er a& segja frá því, sem a& ske&i um daga herra

Marteins, því fyrst ver&ur a& bí&a um Da&a og síra J<5n Bjarnar-

son og þeirra æfi : — [Á dögum herra Marteins, snemma, þá kom

svo mikill hafís hér sy&ra, a& hann lá út í sj<5, meir en viku sjáf-

ar, og tdfc lángt út fyrir þorlákshafnarnes í sj<5, og mikil selvei&i

var& á honum; hann kom fyrir vertí&ar lok, um sumarmál] 2
. f>a&

ske&i eitt á hans dögum, a& a&fángadaginn fyrir jól um kveldi&,

l
) NöCn jarða þeirra scm þcir bræður áttu, Björn og Ari, og Ieigumála

þeirra, má sjá á iKliJaliim IV V. — Fles^ar jarðir síra

Björns haTa verið í "Stranda-umboði", "Húnavatns-jö'rðum" og "Vatns-

dals-jörðum", en Ara f "Eyjafjarðar-jörðum" og "Rcykjadals-jörðum".

a
) þcssi viðbætisgrein cr 24. í röðinni í grcinunum (

í<correctura ,,

) aptan við

annálana, og er mcðal þcirra sem líklcga cru eptir Odd biskup.
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þá riÖu þeir úr Grafnínginum upp eptir þíngvallarvatni 1 1 1 saungs

og tíba, og voru X; en á mioju vatninu datt nibur undir þeim

öllum í einu, svo allir íóni nibur, menn og liestar; þ<5 komust

allir upp, utan einn vantabi; þeir drúgu þá upp hestana X; ekki

grand sáu þeir til hans ab heldur, og þenktu þá allir hann mundi

daubur, og urbu mjög hryggvir, og bibu \ió enn um stund, ab

hann mundi koma upp daubur
,

því hann væri lcngur en hálfa

eykt í kafi. Meb þab rifcu þeir af stab, og er þeir voru skammt

farnir, kom eptir þeim kall; viku þeir þá aptur ab vökinni ; hann

var þá kominn upp meb höfbinu, og fest hökuna á ísbrúninni og

helt sfer svo. feir drdgu hann upp, og sá ekki grand á honum

heldur en hann heffei aldri í kaf fári&
j þeir færou hann £ þur föt,

og reib (hann) svo meb þeim upp til þíngvallar. Hann haffei sagt,

ab hann vissi ekki betur en vatninu hefbi verib haldib frá vit-

unum á ser; virtist mönnum þab jarteikn. Prá þessu sagbi mer

síra Jó"n Bjarnarson, en hann sagbi honum sjálfur.

73. Anno domini 1554 var eldur upp(i) í Heklu, ekkiíhenni

sjálfri, lieldur framar í fjöllum, í dagmála stab ab sjá frá Hólum,

úr stabardyrunum. f>essi eldur kom upp um vorib, í millum kross-

messu og fardaga, og var nœr uppi uppá VI vikur. Eldurinn var

dökkrau&ur a& sjá, og voru þrír á kvöldin, og stáSu rétt í lopt

upp, ógnarlega hátt. þá voru svo miklir jarbskjálftar, minnst uppá

hálfan mánub, ab enginn mabur þorbi inni í hiisum ab vera, heldur

tjöldubu menn úti , utan menn hlupu sem snöggvast inn í húsin

eptir því sem þeir skyldu neyta, þá á millum varb þvílíkra undra,

en þar menn voru, þá heldu þeir ser í grasib þá þessi undur ab

komu. — Marga man eg, og fá þessum líka.

Anno domini 1552 þá kom sá einn kippur, er þeir svo kalla,

kyndilmessu-kveld, ab allt hrundi þab nibur sem laust var innan

húsa, borbin, könnurnar og annab þessu líkt.

Meb þeim eldi sem var anno 1554 var nokkub öskufall, svo

sjá mátti á jörbu og menn finna á andliti.

74. Anno 1552 fellivetur mikill á öllum peníngum, en vebr-

átta var meb blotum og snjófergjum ; hann kom á Magnúsmessu,

en linabi ekki fyr en á páskadaginn um messu; hann bar þá upp

á 4ba dag Aprílis og Xiii. 1 vetur í öld, þeirrar XXII. aldar; fell

') kv 1552 var að réttu lagi lldi vetur í 22. túnglíild, ogpaskarkomu 17.

Aprílmánaðar.

«
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þá dgnarlegt fyrir stabrmm. ^þab vor var Votmúli , bver þá var

eybikot, seldur Símoni fyrir hesta 1
. þennaköllubuþeir "harba-vctur".

Anno 1555 þá kom sú mikla bdlusdtt, öndubust þeir ílestir í

henni sem voru XX ára, og til XL ára. Hún kom um þorláks-

messu og var yfir til krossmcssu 2
; hana fcngu engir mcnn sem

9

í þcirri fyrri bdlu voru til komnir, sú scm var anno 1510. Ung-

mennin fengu nokkub af þessari, og konur þá áttu margar börn,

en höffeu ekki sinn tíma; nær XX voru í Hdlum jarbabir, og svo

ab fleirum (kirkjum), en ekki sá mikinn þurb 'á fdlki. — þetta

sama ár þá drukknabi Olafur skdlameistari , sem ábur er sagt.

|>ab sama haust misti biskupinn hestamann sinn, af samtohesti

og Ólafur haíbi ábur drukknab, á Hjarbarneshdlma-vabi, — Bisk-

upinn æílabi til Hamra, — og um vorib eptir annan á Eeykja-

nesferju, því skipib var vont og sokk undir honum.

Anno 1554 var mabur veginn í rettum í Biskupstúngum, en

klofib á öbrum andlitib meb öxi í Grafar-rettuin. — þar um nærri

á þeim árum varb skiptjdn á Háeyri, drukknubu IX menn og iij

konur. [A dögum herra Marteins, fyrir bdluna stdru anno 1555,

hafi (hafbi?) átt ab sjást ormurinn í Lagarfljdti austur, ein lykkjan

af honum, en þrjár fyrir mannfallib mikla, sem varb anno 1594] :í
.

75. Um ættmenn herra Marteins er ábur skrifab: síra Einar,

Jdn, Hallddr, Ingiríbur. Systir hans var Gubrún, sem Dabi í

»Sndksdal átti; hennar son var Jdn Hallddrsson. Bræbur hans voru

þeir Brandur og síra Petur; Brandur þenki eg ab se fabir þeirra

síra Olafs og brdbur hans, en ætt síra Peturs veit eg ekki. Á
hans dögum (voru) þeir flcstir sem ábur voru á doguni herra

Gizurar: Dabi, Erlendur lögmabur, síra Jdn Bjarnarson , Páll lög-

mabur, síra Snorri í Holti, síra Oddur í Bæ, síra Björn í Hruna,

Magnús á Núpi, Ormur í Reykjarvík, Katrín í Tiíngu, Torfaddttir.

76. Nú skal segja frá, hvernig ab herra Marteinn fdr frá

stabnum og hvernig hans tilgángur var þar til:

þab var fyrst, ab hann sá þab Danskir mundi undir sig draga

fleira af kirkjunnar og svo kirknanna gdzi en klaustrin, og vissi

ser hafbi ekki ab mæla þar í mdti , en vildi ab þab skebi ekki

um sína (tíb), og beiddist því frá stdlnum. (þeir Dönsku) drdgu

J

) "fyrir 5 hcsta, 3 eða 2 kýr og 18 ær mcð ló'mbum, item 3 hundruð þar

lil í öðru", 408b 6 spazíu.

'2
) "um haustið" (ÍYa |>oiláksmcssu 20. Juli?), segir 408 b.

3
) þessi er 18. viðbaítisgrcin cða "coriectura" aptan við annalana.
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frá Skálholti cn juku kostnabinn. J>ab varb fyrst, ab sá het Hans

er fyrstur skdlameistari var í Skálholti; hann skyldi hafa í kaup

og fæbi VII jarbir á Álptanesi, — þeirra nöfn þá veit eg ekki —
þab skebi anno 1550. En sem hann f<5r burt, þá kom Olafur

aptur og Jacob het lócátur; þeir skipubu þá bába heim í Skálholt

til kaups og fæbis, en tdku bfnar VII Nesjajarbir til sín. Kaup

þeirra áttu ab vera 80 dalir. Olafur kom anno 1553, sumir segja

ári seinna. J>etta er sá sem drukknabi í Bruará á Böbmóbstaba

vabi 1
; en Jakob var sá piltur sem var mcb Dibrik þá hann var

sleginn, og eptir hans hðrvist komu upp inargra þeirra nöfn sem

ab slaginu höfbu verib, og þorbu aldri þaban í frá ab fara subur

ynr fjall.

77. Ánno 1554 þá er herra Marteinn og síra J<5n bobabir

fram, svo sem vegna aftekníng(ar) þeirra febga, og þab þeir hcfbi

roíib ddm um þá dæmdan, en ekki er getib um neitt serlegt í

þeirra siglíngu. Kónginn fundu þeir, og hafbi verib kránkur í

fæti og af köldu, og var galdrakonum um þab kennt. — Eptir jól,

þá datum var 1555, þá let herra Marteinn prenta handbókina og

sálmábókina. Síra BjÖrn í Hruna var meb þeim, og Arni í Görbum

vestur var sveinn biskupsins
,

og á þeim vetri fekk hann Dore-

thea þar í Kaupinhafn. — þeir formerktu þar, ab herra Marteinn

vildi losa sig vib stabinn, og mælti í móti um feb kirkjunnar, ab

jarbir ebur neitt gengi undan. — \>á var höfubsmabur Hnilt Steins-

son í 3 ár. — Meb þab kemur biskupinn ut, og er eitt ár enn

í Skálholti ; cn um sumarib, þá datum er 1556, kemur Hnútur,

kóngl. niaj. bífalníngsinabur, (meb bob), ab herra Marteinn skuli frí

frá stabnum, en síra Gísli í Selárdal aptur til Skálholts setjasl,

og missa þarmeb mestar biskupstíundir. Meb þab koma menn á

þíng. þa& gengur svo til , ab herra Marreinn skal frá, en sfra

Gísli aptur vib taka, og hafa ííundir biskups ekki utan af fjdrum

sýslum, tvær fyrir sína umrcib, cn skdlinn abrar tvær, til bóka,

pappírs, skyrtna og skd, og klæ&a þar meb þá fátæku; svo hafbi

lialdib kóngsins bref. — f>elr fátæku skólapiltar fengu her, í þau

ellefu ár eg var hér, VII eba vm álnir hver, en hinir ríkari í

hempu og buxur. — Herra Marteinn fór ab Michaelismessu upp

f

) frumrilið hcíir "Bicmatzstaða vaði", afskriptirnar og agripin ýmist: Brjám-

staða, cða Bjarnarslaða, cða Bjarnastaða vaði.
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til Haukadals, og sat þar um veturinn, en síra Gísli kom ab vestan

og hans f<51k um þann tíma.

78. Eptiv aftöku biskups Jóns og þeirra allxa varb þab fyrst,

ab anno 1554 þá fékk síra J6n fásinnu, og hennar kenndi hann

alla sína daga vib og vib, einatt öbruhverju, og einusinni út á

alþíngi, nærri þar um þá datum var 1561, varo svo ínikib um,

ab hann varb ab binda og vefja í vabmáli , en herra Gísli og

prestarnir féllu á hné og bábu fyrir honum, og svo linabi honum

nokkub, og var þar viku ábur hann varb reibfær.

Anno 1567 ebur þar um fekk herra Marteinn vanheilsu, hverja

hann hafbi til endadaga og andabist af því; þdtti mönnum svo

sem vitneskja nokkur þar til, sem þab væri ströírun fyrir aftöku

þeirra febganna, fyrst þab viidi svo til; en Dabi var þá enn

ókrenktur.

Anno 1553. þab vor let herra Marteinn reka frá Háfi xiiij

hundrub í einu af kirkjukvígildum þar. Eg talabi vibþannmann,

sem þau rak út á Hamarinn. — þab er og sögn manna, ab hann

haíi látib og hafa heim úr Túngunum kirkju-kúgildi fimmtigi eitt

vor; en sumir til nefna þar herra Gísla. Um abrar sveitír þá

veit eg ekki hvernig þau hafa farib.

Anno domini 1552 sá annar nautadaubi á Homrum, þab menn

hafa heyrt getib; þar dóu xij kýr og vj naut önnur. Menn vissu

varla hvernig þab kom til, en sögn manna er þab, ab einn smali

á Hömrum hafi þar vib heiíazt, ab hafa kaupib daubur. >Sá fyrri

nautadaubi þar hafbi orbib á dögum herra Gizurar; þá clóu þar

X kýr og iiij naut; datum þá 1545 ebur þar um. þcim dauba var

svo vart, ab menn skababi hvorki bldb né gor, þótt þab kæmi vib

hendurnar, en ef þab kom vib andlitib, ])á varb þab strax mein,

og margir mistu sýnina af því.

79. Nú eptirfylgir um XXIX. biskup Skálholts, herra GÍSLA

JÓNSSON. Hann var bamfæddur í Hraungerbi og uppalinn á

Úlfljötsvatni
,

og var til kennslu á J>íi)gvelli
,

hjá ábóta Ála, og

síban í Skálholti. |>á var fabir hans kominn til Bæjar í Flóa.

Síra Jón var Gíslason, cn sá síra Gísli var þíngaprestur hustrú

Olöfar; hann átti þrjá syni : síra Jón, síra Stephán ogsíraFelix;

þar um seinna. Hustrú Olöf var svo vandlát um kirkjuvistir, ab

ef menn komu ejcki til kirkju, þá fekk sá ekki mat á þeim degi,

og enginn mátti utar líta í kirkjunni um embættib.

Snemma í uppeldi hcrra Gísla þá sagbi fabir hans vib hann,
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au hann mundi einn meb öbrum vera ílokksforíngi ab fylgja fram

þessum Lútheri sibum og hans kenníngum, og þar af varÖ svo

sem hnjóbur á millum þeirra fcbga, og meb þab skildu þeir seinast.

Eitt sinn sagbi lierra Gísli honum draum sinn: hann þdttist vera

í Skálholti, og þab meb , honum þótti biskup Ögmundur færa sig

í allan sinn skruba. Hinn sagbi þab Ijóst, ab hann mundi biskup

verba, og mundi þessum sibum fram fylgja. J>ar libu á millum

meir en XX ár, ab hann dreymdi, og hann varb biskup. Hann

fór frá Skálholti og til Selárdals, og þaban sigldi hann opt, og

var vel látinn af Dönskum. Síban var hann kosinn anno 1556,

sem ábur er sagt, og sigldi um sumarib, þá datum var 1557.

Eigi er neins serlegs getife í hans siglíngu. Hann kom út anno

1558. — Ekki var neitt nýtt í hans ferbum, hvorki skipan kóngsins

um nokkub uppá kirkjur ne kennimenn, annab en þab herra Gizur

og herra Marteinn þeir höfbu ábur meb komib, um hjónaband

prestanna, og öll pápisk helgihöld skyldi af leggja, framar en í

ordinantíunni standa, og söng meb öllum ceremonium þar eptir

hegba. Hann kom og meb Margaritam prentaba, og Historíurnar

prentabar bábar 1

,
og nokkra sálma.

80. Öllu helt þá enn kirkjan sínu, utan þeim áburgreindum

VII jörbum. En þá hann hafbi verib nokkur ár, þá urbu jarba-

skiptin vib þá Dönsku, datum man eg ekki gjörla: þar nærri um
1563 2

. þeir tóku ab ser allar jarbir þær kirkjan átti subur um
öll Nes, en fengu þeim í Skálholti aptur Bjarnarnes og þess eignir,

meb nokkrum jörbum í Borgarfirbi 3
, sem herra Ögmundur hafbi

átt, hvab morgum þótti ójafn kaupskapur, bæbi ab dýrleika og

inntektum, sem mörgum er kunnugt ; cn ef herra Gísli mælti nokkub

í móti þessu, ebur nokkru því sem þeir vildu uppá setja, þá heit-

ubust þeir vib þab ab setja hann í burt af stólnum, og setja annan

þángab, sem gjörbi allt ab þeirra vilja. — Hversu margar þær

Nesja-jarbir voru, veit (cg) ckki , cbur afgjald af þeim, utan þab

eitt, ab af þeim voru goldnar xiij vættir íiska til annars hundrabs,

cn mjöltunnur og kvígildi ab auki
,
og allar leigur. Yfir þessu

hafbi síra Einar umbob í xxi ár, meban hann var í Görbum, og

*) þ. c. píslarsögu Krists, og söguna uin eyðilcggíng Jdrsalaborgar, sem

Oddur Gottskálksson hafði íslenzkað.

2
) skiptabréfið er hér Fylgiskjal VI.
3
) það var kallað síðan Heyncs-umboð.
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var allt þángafe flutt, utan leigurnar voru haffear upp í Grindavík,

til matna fyrir stafear-mennina um vertíö. f>ar skammt eptir þetta

kemur afe Krýsuvík; þab er þá beneficium og haffei veri& um aldur

og æfi, og ílerclísarvík átti hritij sem á&ur er skrifaft. Hvort

datum var þá 1563 1 e&ur (1564), þa& man eg ekki. Herra Gísli

kemur þá til Krýsuvíkur, og fer í konbænir, þeir kalla, vegna

Bjarna heitins mágs síns, og fekk ekki; hva& íiann fann þar til

varfear mig ekki, utan biskupinn sag&i þá, afe hann skyldi verfea

síra Birni vife jafnmikla muni. Mefe þafe rcife hann til Bessasta&a,

og klagar þá fyrir Páli heitnum Stígssyni um naub sta&arins, ab

skólinn haldist ekki vib, sökum þess allt skreibargjaldib af Nesja-

jörbunum se frá stabnum, og bibur hann þar ura nokkurrar ásjá,

og scgir, ab þab s& engin þörf ab Krýsuvík s& benejicium, heldur

þá væri stabnum þar ab nokkurt gagn ef hann hefbi þær báfear.

Sá varb cndir þar á, ab hann kom upp til Strendur, og sýndi síra

Bimi þab bref, ab hann skyldi leigja Krýsuvík, en hin til sta&ar-

ins eptir hofubsmannsins skipun.

81. Á þeim árum sá eg enga postillu prentaba, utan Corvini

postillu, ebur nokkra gagnsama bdk , után biblítt og nýja testa-

mentib, en þaban í frá jukust þær ár fyrir ár. Hemingi postillu

og Spangebergii 2 sá eg, anno 1566. Frá því herra Gísli hann

kom í Skálholt, þá jókst lærddmttrinn , cn lagbist af víbast sú

pápiska vísa; fram drdg hann í öllu eptir megni gu&s orb, bæbi

í ittlagníngu og skrili , alla sína daga, á hvers dögttm a& kenni-

lý&ur fjölgafei mjög, og hann styrkti þá marga um bækur, postillur

og pappír, og um hva& þeir vildu bi&ja, og hvar hann fann nokk-

urn þann sem i&inn var a& lesa og skrifa og læra, á honum haf&i

hann þdknan. Eg má þa& me&kenna, hann varb m^r bæ&i fa&ir

og mó&ir í þeim greinum alla tíma, og svo mega ílestir segja sem

hfer voru í Skálholti á hans dögum, hvers inárgir hafa enn not.

Um alla hans hörvist mega þeir skrifa, sem þar hafa minni

til, cn (cg) vil scgja frá sumu, sem ab vi& bar á hans dögum.

82. Á hans dögum krcnktist Da&i. þa& er sögn manna, afe

banni& herra Jóns haíi honum ekki hrifife fyr en síra Arni var

') í frumritinu var skaíiö út í ártalinu, og mátti lcsa 1565, cn Árni Magn-

ússon viidi hcldtir lesa þar 1563
;

þelta cr og rctt, því brcfið um Krýsu-

vík er ritaö á Ucssastóðum mánudaginn fyrir iMikacIismessu 1563; Finn.

Joh. H. Eccl. IIÍ, 317.

2
) rétlara: Ilemmingii (Nicls Hcmmingscns) og Spangcnbcrgii.
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daubur. Síra Árni drukknabi anno 1560, ebaþarum; hann hafbi

dottife drukkinn af einni brií, ofan í nokkra á 1
.

Dabi var í mörg ár krenktur, því lengi var fyrir honum befeift

í Skálholti. þab sagfei m&r Bjarni heitinn Magniís(son), — hann

var biskupssveinn, — ab enginn hefbi fengib afe sjá hann utan

\ians kvinna, og smásvcinn hans og herra Gísli, þá hann kom.

þessi Bjarni sagbist hafa s&b í gegnum hurbina, eitt sinn herra

Gísli var hjá honum, og heffei sér sýnzt hans höfub ur öllu lagi

stórt, og augun ab sjá sem í stærsta útsel, svo sem hnefi manns;

en annars þá hefbi hann verib ab sínu viti dkrenktur. Hvab lengi

hann lá, ebur nær hann féll frá, veit eg ekki. Eptir hann frá

fallinn, vildu Danskir þá eigna kdnginum allar hans eignir, og

fundu þab 111
9

svo sem vib herra Martein og síra Jdn , ab hann

hefbi rofib lögmanns úrskurb, því þeir höfbu verib dæmdir til

kdngsins nába. f>á var Hannes Björnsson í dmegb, en Eggert

föburbróbir hans umbobsmabur yfir arfinum cptir Daba. Og (er)

þab sögn manna, ab Eggert liafi þab til rábs tekib vib höfubs-

manninn — eigi veit eg hver þá var 2 — og fengib honum XL

dali, fimtán hundraba kross og þab bezta silfurstaup, og skyldi

aldri vera klagab uppá þær jarbir, og svo þenki eg ab standi

síban meb bréfi.

83. Um nokkra presta, sem á hans dogum krenktust. Fyrst

síra Oddur í Bæ, varb magnlaus og mállaus eitt kveld, hann gekk

norbur á tún hjá sfer; hann lá iiij ár eba meir. þab skebi anno

1561 ebur þar um. — Annar het síra Jón Pötursson á Olafs-

völlum ; hann lá hálfvisinn í 5 ár; hann fékk þab svo, ab hann

var tekinn upp út vib sáluhlib og kastab allt ab kirkjudyrum.

I>ab skebi þá datum var 1563. — Hinn þribi var síra Björn í

Hruna: hann föll af baki og varb túngan á millum tannanna, svo

þar varb í ber eba þrimill, hann dx svo, ab þab gróf úr honum
túnguna og allar túngurætur, svo lifbi hann meb þessu meir en

árib í kríng. Hann krenktist anno 1567 Magnúsmessu, en andabist

anno 1568 í föstuinngáng. þá var sögn manna, ab menn hefbu

l
) ^það var Stapalækur" bælir Árni Magnússon við á spázíu og svo bafa

sum handritin.

*) Daði andaðist 1563, og var þá höfuðsmaður Páll Stfgsson ; við hann

samdi Eggcrt, cn 1569 tók KristofTer Walkcndorf málið upp aptur, fyrir

•iilögur Staðarhóls-Páls, cn þá dæmdu þcir Hannesi arGnn.
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mátt sjá libi og sinar á öllura hans líkaraa, og líka til hrygg-

lifeanna, þeirra sem innan voru á hryggnum, hefbi mátt sjá utan

á kvibnum.

Á dögum herra Gísla drukkna&i sá prestur norblenzkur, sem

hét síra Jón og var Gíslason, í Andakílsá 1 vestur; hann átti

heima hjá þórbi lögmanni, nærri því þá datum var 1572 eba þar

um. — Tveimur árum þar fyrir dó sá prestur af drykkju, er

Greipur hét, og var sonur síra Lopts í Hitardal.

Anno 1574 drukknabi einn prestur í Austfjörbura , er hann

Iagbist mefe vab yfir Selós nokkurn
,
og rifu selirnir hann á hol.

84. Anno 1573 varb þab hib mesta manntjón undir Hálsum

í Hornafirbi, góuþrælinn, drukknufeu Liij menn, en af komst sá

hinn fjórtándi einn
;

þar voru eptir XV ekkjur, þær ekkert hæli

áttu og engan ab , utan gub einn. — Margir mannskabar urbu

fieiri á hans dögum, en engir þessum líkir, því þá alla skipskaba

man eg ekki. Einn vetur var svo til reiknaí), afe fyrir sunnan

og vestan þá hefbi orbib xiij skiptjón, þar nærri um þá datum

var 1583. Hér nærri um þab leyti urbu tveir í einu á þorkötlu-

stöbnm ; annar ætlabi ab hjálpa öbrum. Á þeim bábum voru XXV

menn. Anno 1567 þá urbu tveir á einni stundu: annar áEyrar-

bakka en annar á Bjarnarstöbum, þar voru á xiij menn á hvoru.

Eg man ekki hina, hversu margir.

[Á dögum herra Gísla drukknabi síra Gvendur Einarsson, og

mabur meb honum, á Hafnarfjarbar-granda
; þá spennti inn í ósinn;

hann hélt Gilsbakka.

Á hans dögum forgekk þýzkt skip fyrir Refstokki á Eyrar-

bakka, af stórvibri; þab var ekki orbib íandfast. I því var xij

álna bitinn. þar af drukknubu IX, en VII koinust af. Mörgum

árum seinna, meir en XX, fundust af því IX katlar í einu keríi í

Nesfjöru; þetta skebi laugardaginn í fardögum anno 1562.

Annab forgekk þar enn seinna á hans dögum í títsiglíngu,

og skababi enganmann; þeirfóru upp á sker og varb svo öllu hjálpab.

Á döguin herra Gísla þá skebi þab svo , nærri þar um þá

datum var 1561, að mabur einn var kominn til Odda, ab sláþar

dag. Eptir máltíb tálgabi hann orfhæl sinn, og ab sér; hnífurinn

slapp af trénu, cn oddurinn á honum inn í brjóstib, svo hann fékk bana.

Á hans dögurn, anno 1583 eba þar um, skebi þab austur fyrir

hin'scgja; "í To^^)y^ ,

.
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Meballandi, ab þar forgengu ij skip, annab þýzkt, úr Hafnaríirbi;

þau lágu þar þá þrju. þar drukknubu af ij menn, og voru febgar.

Annaí) var engelsk dugga. Um manntjón þar veit eg ekki, þ<5

þenki eg engan] l
,

85. Um nautadauba. Anno 1564, þar um, var nautadaubi

sá þribi á Hömrum; dóu xiij naut og víba naut á bæjum um
Grímsnes. — {>ar skammt eptir, anno 1567, varb nautadaubi í

Mibdal; þar dóu fyrst tveir hestar á páskadaginn í hesthusinu,

og xiij naut eptir þab. — Arinu þar fyrir var og nautadaubi í

Austurhlíb, ddu XVI naut, anno 1566. — Anno 1580 þá varb sá

þribi nautadaubi á Kálfhóli ; dóu xij naut. þaban bar mabur

nokkub á hesti upp til Asa, og dó hesturinn af því þar, en nautin

síban xij. Mabur einn bar þaban nokkub af þessu til síns heim-

ilis, þar af ftkk hann mein aptan á hálsinn, og bólgu um allar

kverkarnar, svo hann var daubur eptir fá daga; síban hefir hðr

aldri orbib vart vib þann nautadauba.

Á dógum herra Gísla kom fyrst sá nauta-daubi, kapla, sauba

og allra kinda anno . . . .
2

. Hann kom, sá daubi, fyrst á Reykja-

hóla, og hcíir einatt orbib vart vib hann , allt til þessa. Sum-
stabar dóu xviij , sumstabar þaban af minna, xij ebur X; svo á

köplum og saubum og öllum kindum.

Anno 1568 ebur þar um varb sá annar nauta datibi á Kálf-

hóii; dóu xiij naut. — Anno 1552 ebtir þar um varb sá hinn

fyrsti nautadaubi, sem menn hafa heyrt getib, á Kálfhóli, en sá

seinasti varb anno 1580, sem ábur er sagt.

86. Um jarbskjálfta. Anno 1581 varb mikill jarbskjáifti á

millum krossmessu og fardaga. þá hröpubu víba bæir á Ráng-

árvöllum og í Hvolhrepp
,
og mannskabi varb þá víba, því þeir

urbu undir husunum: — A Bergvabi varb undir bœnum kona,

komin ab falli, og tvævett barn, er hún átti, en hún komin í

jörb þá hennar mabur kom til.— Einn mabur varb undir í Lamb-
haga, á millum á: bitinn brotnabi og kom á hálsinn á honum;
og víbar varb einn mabur ebur tveir undir.

Frá öbrum jarbskjálfta sagbi fabir minn nier : hann varb í

tíb biskups Gizurar, anno 1546; hann varb líka um fardaga, og

kom hann mestur í Ölvesi, því þar hrundu víba nibur bæir og

þessar greinir eru 13. 14. og 19. viðbætisgrcin eða "corrcctura" síra

Jöns Egilssonar aptanyið annalana.
2
) ryrir árlölunni var cyða í frumritinu.
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hús, cn ekki minnist cg aÖ þar yrÖi neinn mannskaöi, en Hjalli

og allt íljallahveríi hrapaÖi. J>ann sem nií skeÖi seinast hirta eg

ekki aÖ skrifa, því allir muna þaÖ.

87. Anno 1587 rak vinclur ij skip í Selvogi, xj eÖa xij

menn á hvoru fyrir sig; þaÖ skeÖi skírdag, en X af þeim báÖum

komust upp undir Krýsuvíkurberg á laugardaginn um miÖjan morg-

un; sumir sögbu ekki utan viij.

Anno 1569 forgekk frá BreiÖabó'l(staÖ) xijæríngur, rak burt

frá Eyjum og ab þorlákshöfn
;
þar voruá xlVmenn og komst enginn af.

Anno 1570 misti lögmaöurinn Páll heitinn sitt skip í Vest-

mannaeyjum, og voru á xiij menn ; hálfum mánubi þar eptir 1

andaÖist hann sjálfur.

A hans dögum herra Gísla var og maÖur veginn á Bessa-

stöÖum meÖ mathnííi af þýzkum eptirlegumanni
;

þaÖ skeÖi anno

1584 eÖa þar um.

Anno 1571 drukknaÖi bdndinn frá Kald(aÖ)arnesi, er Erlendur

het; hann var aíi síra Erlends, þar er nií; honum barst á millum

Amarbælis og þar.

Anno 1584 þá drukknaÖi þaÖan annar buandi, hét J(5n, mikiÖ

mannval, bróöir síra J(5ns á Olafsvöllum.

Anno 1577 gekk af Gísli Sveinsson, faÖir síra Gvendar og

þeirra allra syskina; cn viku þar fyrir misti hann sitt skip í Sel-

vogi, voru á þrettán menn og vissi enginn hvaö afvarÖ; þaÖ rak

undan. þrettán dögum þar eptir, þaÖ var seinasta dag Aprilis,

þá drukknuÖu íimm menn í ósnum fyrir utan Arnarbæli, en sá

sjötti komst af; þaÖ er Nikulás á Laugum. Á þessum vetri féllu

frá í Hrunamanna hrepp þrettán menn, og uröu ekki sdttdauÖir

utan tveir.

[Anno 1570, á dögum herra Gísla, var Jó*n Grímsson veginn

á Síöumúla af J<5ni murta Eggertssyni: stiínginn meÖ stikkhnífi

í öxlina, fyrir ofan viÖbeiniÖ ; — mart þar um rædt.

Á ööru ári þar eptir, anno'1571, þá skaut Björn, sonur Egg-

crts, sig sjálfur til dauös fyrir staÖar dyrunum í Haga á Baröa-

strönd, aÖ sagt var híngaö; og þar nokkrum árum eptir, þar um
nærri þá datum var 1580, þá tó*ku ræníngjarnir hann sjálfan í

Bæ á RauÖasandi, en Magnús mágur hans leysti hann frá þeim] 2
.

l

) leiðrett af Árna Magnússyni; í frumritinu stóð "fyrir".

«) þcssar grcinir tvær cru 22. og 23. viðbætisgrein cða "corrcctura" oplan

við annálana, af þcim grcinum sem líklcgt cr að Oddur biskup cigi.
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88. Á dögum herra Gísla var Úlvildarbrenna, er þeir köll-

ubu. Hún bjó* í Arnarholti í. Tiingum, og sleppti eldinum og

brenndi allt landfó frá sfer og austur undir Fellsfjall, Bóls-land og

Kjara(n)sta&a land, mikfó af Tjarnarhefói, allt landiÖ suour ao Fljót-

um báÖum
,

og TorfastaÖa heiÖi út aÖ Miklaholti, anno 1563. —
A hans dögum drukknuÖu þrír fefcgar af skipi á Fossferju í Flóa,

skipiÖ klofnaÖi undir þeini; þeir íluttu eitt naut: anno 1584 eöa

þar um. — Á hans dögum, anno 1586 eÖa þar um, kom eldur í

fcíngvallarskóg, og brann mikiÖ afhonum, austur undir Hrafnagjá.

Eldurinn kom í skóginn um fardaga og lifÖi í honum fram yfir þíng.

Anno 1577 sást cin stjarna á himnum, sást hún fyrst um
allraheilagramcssu, á miövikudaginn eptir hana, og var á himnum

66 daga, fram til 'sunnudagsins eptir þrettánda; hiin sást á kvöldín

í miöju lopti, nærri svo sem þá sólin er há og hcfír miöjan gáng

sinn á haust á ínillum miÖmunda og hádegis, en gekk undir í

miösaptans staö. Hún var svo skær, sem sii glaÖasta stjarna veröa

má, en aptur af henni var sem brennandi eldslogi, og vildi ioginn

nokkuÖ í lopt upp, og breiddist í sundur, eins sem þá vfóur vöndur

eÖa mikill sóíl er. — Önnur stjarna sást á cinu eÖur tveimur

árum seinna, en þó hvergi nærri þessari lík, því hvorki var hiin

svo björt, nh heldur mikiÖ skin af henni. þessum báöum stjörn-

um, þó heldur þeirri fyrri, eptir (fylgÖi) peníngafall og grasleysi,

svo þaÖ var manna mál, aö til reiknuÖu, þaÖ nær C kapla heföi

falliÖ í hverjum hrepp, en var þó ekki harÖur vetur. Eins fell

í Tiingiiniun, cn XX kaplar til annars hundraÖs á Landinu. —
AnnaÖ áriÖ þar eptir var enn minna um ^rasár.

Anno 1578, þá fell sauÖfe nokkuÖ, x eÖur XX, eÖur XXX,

og mest XL á bæ. þriöja ár eptir þessa stjörnu kom svo lítiÖ

grasár, aÖ af öjlum Hóla tiinum í Hrunamanna hrcpp fengust ekki

utan tíutigi kaplar, mcö þó lítiö band. Svo lítiÖ grasár þóttnst

fáir muna. Á þessum vetri eptir dóu XL kiia í Eystra-hrepp, en

L í þeim Ytra; í Tiingum eÖur annarstaÖar man eg ekki
; þá var

datum 1580. — En þann næsta vetur þar eptir, anno 1581, vetur

góÖur til góuþræls, þá dreif snjó þann allan dag svo mikinn, aÖ

hann var hesti í miÖjar sfóur, og sá snjór lá fram yfir sumarmál,

svo enginn sauöur tók upp nokkuÖ, en kaplar þeir snÖpuÖu hör

°g hvar. þá varÖ ekki fariÖ utan ferilinn bæ frá bæ suÖur á

Bakka, því ekki sá til neina þiifu.
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89. Á dögum herra Gísla þorna&i upp Öxará, enhvarfhver-

inn á Laugarvatni. f>afe var nærri þar um, þá datum var 1585.

Anno 1562. þaft vorið drukknuím tveir stafearmennirnir af skipi

á Ölmóbsey, en tveir komust af. — Tveimur árum seinna, um
haustií), drukknabi ferjumaSurinn af því sama skipi : saufeir hvolfím

undir honum.

Anno 1573, þar um, sá einn ma&ur hjá Au&sholti eina kind

undarlega á efra ferjusta&num. Hann sagfei hún heffti veri?)

skjöldótt, og vaxin eins og önnur gaílkæna, þeir kalla, meb lángri

trjdnu fram, en snubbótt aptan fyrir; hún kom upp eptir honum

í kjalfarinu. J>ar eptir kom sött, en ekki mikil, og önnur bóla í

manna minnum, hana fengu allir þeir ýngri voru en XXV ára, og

allir þeir eldri menn, sem ekki fengu hina fyrri, anno 1555, og

af þeim eldri mönnum, sem hana fengu, Arni heitinn Gísla(son),

hann lá í henni vestra hjá dóttur sinni. Sú hin þribja bólan var

anno 1590, hana fengu og úngmenni, sem hina höf&u ekki fengií),

og líka þeir eldri, og þar var síra Gunnlaugur [í ttruna 1 einn

af þeim. — Sú kind sem aí) sást anno 1573 hjá Au&sholti, hún

sást og hjá HÖffta fyrir miklu bóluna, mefe sama lit og vexti —
sá var sannorfeur er hana sá — anno 1555.

Nú er um ætt herra Gísla.

90. Síra J<5n Gíslason het fafcir hansj hans bÖrn eru ekki

á lífi, utan hcrra Gísli; hans nifejar eru öllum alkunnugir.

Mó&ur ætt hans : Vilborg het rnó&ir hans, og var þórfeardóttir.

— Bróftur átti hann s&r sammæddan , er Gubmundur het; hans

(börn) voru mörg, og er'fátækt fólk ; dætur hans eru þær : Sigríftur

á Húsatóptum og Sigrfóur á Brúnastöíium. þorkell Bersveinsson

í Flóa er hans dótturson, óg sonarbörn átti hann nokkur.— MdSur-

brófeir herra Gísla var íngimundur; son hans var Erlendur, cr

drukkna&i lijá Kald(a&)arnesi , fa&ir síra Jóns vestur á Hrafnseyri.

Dóttir Ingimundar var Salvör, móbir Onnu í Bæ, kvinnu síra

Gu&mundar. — Annar mó&urbró&ir herra Gísla het Gunnar, hann

var afi Helgu á Sandlæk og Sveins á Hæli. þrifci hans móímr-

brófcir het Oddur; þaÖan cr mikil ætt komin, því hann átti fjölda

barna, en þaS cr allt fátækt og verÖur ekki skrifað.

Föfeurbræfeur átti hann tvo, sein áfcur er sagt: síra Stephán,

hann átti tvö börn, og er sá ætthríngur Íftill, en þaí> er, þá er

*) eptir hinum.
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þafe fátækt; — síra Felix het annar, hann átti fjölda barna, bæfei

pilta og stúlkur; Kristín í Aubsholti var hans dóttir. þóroddur

BjÖrnsson og hans bræSur eru dóttur synir hans, og mart er suímr

í Flóa af þeim ætthríng, þó ab fátækt se. J>ar er föfeur ætt og

móbur herra Gísla heitins á enda.

91. Um þá menn sem voru á dögum herra Gísla, og deybu

á hans dögum. í Austfjörímm : síra Einar Arnason í Vallanesi,

og Eirekur Arnason. Benedikt í Kirkjubæ, Halldór Skúlason á

hinu 1

, hann liffei herra Gísla. Síra Snorri í Holti, Eyjólfur Ein-

arsson í Dal, Páll lögmaftur, síra Jón á Staí), Björn á Keldum,

J<5n í Skarfci, síra Oddur í Bæ, síra Björn í Hruna, síra Einar í

Hólum, Gísli Sveinsson í Mifefelli, síra Grímur, líka í Hruna, síra

þór&ur í Steinsholti, Magnús á Nupi, Erlendur lögma&ur á Strönd,

síra Bjöm í Krýsuvík, höfufcsmabur Páll Stígsson, Ormur í Vík,

Halldór í Saurbæ, herra Marteinn, síra P&tur bróbir hans, Dabi

Gubmundsson, Guímiundur á Hvoli, Eggert lögmabur,'Jón á Kirkju-

bóli í Lángadal og Torfi sonur hans, síra Jón þorleifsson í Vatns-

firfei, síra Magnus í Haga á Barftaströnd, Ami Gíslason á Hóli 2
,

og margir abrir íleiri. þessir allir bæfti voru og deyfeu á hans dögum.

þessir voru á hans dögum og lifðu eptir hann: lögmennimir

bábir, þórbur og Jón, en Páll og Eggert voru fyrirþá; íleiri lög-

menn man eg ekki. f>eir sem voru á hans efstu dögum og um
hans afgáng, þeir eru enn ílestir á lífi, bæfei her syftra og annar-

stafear í fjór&úngum. I Austfjörfeum er mer ekki kunnugt, utan

þessir eru nu andaÖir: Halldór Skúlason, síra Erasmus á Staí),

bóndinn Arni Gíslason, Fusi bóndi í Dal, Erlendur Magnússon og

Jón Magnússon, Jón Marteinsson, Fúsi á Kalastö&um, síra Loptur

í Hitardal, síra Einar í Ölduhrygg, Guímmndur á Eyri í Seybis-

firfci, Magnús Jónsson í Bæ og enn fleiri a&rir.

Um höfuSsmennina.

92. Fyrst gat fa&ir minn þess höfuSsmanns , er het Diferich

Brúnsvík 3
; þá var hinn Di&rich eptir hann, er í Skálholti var

sleginn, þá Lafrans Múl
, þá Otti Stígsson, þá Páli Hvítfell, þá

Knút Steinsson, þá Páll Stígsson; hann var mörg ár; hann gekk

1

) þ. e. klaustrinu: jjykkvabæ.
2
) o: í Bolúngarvík.

3
) þ, e. Didrik von Brainsted,

8
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af, og Ormur í Vík, anno 1564; þá var Heinrek, brófeir Páls

heitins. þá á þeim tíma var sagt, a?) 30 dalir heffei veri& goldnir

af Skriím klaustri, og eins af Rángárvalla sýslu, en sumir sögfeu

20; af þykkvabæjar klaustri 40 dalir, og þa?) er satt, og svo

hafbi Hallddr hana lengstum, þaÖ vor þá datum var 1564, og

Páll Stígsson gekk af, þá veitti Heinrek brófeir hans Gísla Sveins-

syni Árnes sýslu fyrir 30 dali, e&a lest fiska; þá lest fekk hann

í gjaftollsíiska á Eyrarbakka, þorlákshöfn og Selvogi, og tók ekki

pari?) 'iír sínum piíngi; her me6 skyldi hann hafa öll vj marka

mál og þafcan af smærri fyrir cngan peníng, og svo haffci hann

hana í þrjtl ár mefe sama tolli. þa& haust fyrst hann þíngafei

reife cg mefe honum, og las hans sýslubref. J?á var í þeirri reife

seld Björk, sufeur í Flóa, þa& var eybi kot, fyrir fimm C í Láng-

holti í Flóa. Sá ábati varb Gísla heitnum aí> Ámes sýslu í þann

tíma, a!b þaÖ sama vor bygÖi hann XL málnytu-kvígildi, enda var

hann og rá&smafeur meí) og líka enn seinna. þaban í frá smá-

færbu þeir fram á henni, svo ab nú eru LX címr meir. Eg þenki,

aí> frásögn, þab Johann Bokholt hafi fært fram á öllum klaustrum

og sýslum, af því hann keypti landife og allt gjaldií) af því. Höf-

ufesmennina man eg ekki alla
,

þeir hafa og ekki margir veriÖ,

því Jóhann var lánga tíma.

Sýslumenn her þessir, fyrst eg munda: Ormur Jónsson í

Vík; þá Gísli Sveinsson; þá Olafur Baggi; þá Gísli aptur; þá

Gísli þórbarson
; þá Olafur aptur og Gísli líka aptur; þá Jdn

Marteinsson, hann var tvær reisur, og nú Hákon.'

Uni lögmenn.

93. Eg man ekki a&ra her fyrir austan og sunnan, cn Pál

heitinn og þdrft, fyrir vestan og norban Eggcrt og Jdn, en fyrir

þá var Oddur norski og Ormur Stullason, en her fyrir sunnan

Erlendur á Strönd.

Skólameistari hinn fyrsti het Hans, sem ábur er skrifaí); annar

Olafur, hann drukknaÖi anno 1555. Eptir hann kom Hannes Lalek 1
,

anno 1557; hann var IV ár. Eptir hann kom síra Erasmus ; hann

var iij ár. Eptir hann kom herra Gu&brandur; hann var og iij

ár. þá kom Kristján vestur'i ; hann var iij ár. J>á kom Matthías;

>) þ. e. LoIIik, því hann heflr líklega vcrið frá Lálandi í Danmörku.
v
) {). e. vestur á Helgnfelli, því Kristján var þar prcstur; hann var bróðir

síra Erasmusar.
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hann var V ár. J>ar nœ'st Stephán, hann var iij ár. |>á Sigurbur

Jónsson, hann var IV ár. f>ar eptir Gísli Gubbrandsson ; hann

var ij ár. þá síra Jdn Gubmundsson V ár. — þá er komio ab

síra Jdni Einarssyni ; hann kom þab vor er herra Oddur var kos-

inn, anno 1588.

Um afgáng herra Gísla.

94. Hann gekk af í Gör&um á Alptanesi anno 1587, þann

30. Augusti. (þeir) sem þar af vissu mega þab skrifa. Svo hefir

mer sagt verib, ab hann hefoi leyst þar sakamann, er líf var

gefib, og síra J<5n þar haíi sagt, ao hann hafi svo mart og mikib

talab um gub, hans náo, miskun og fyrirgefníng syndanna, um
pínu og dauba gubs sonar og um vom dauba, um himnaríki, og

eilífa sælu og glefei þar er, svo síra Jón furbafei þab, og hann

hafbi aldvi þvílíkt hcyrt. En þá þab var uti sagbist hann kenna

sín kulda á fótunum, og Iagoi sig inn í sæng, og let síra J<5n

gjora honum hcitt vín, en eptir lítinn tíma hafbi hann litib utar

í dyrnar og því ansab: u
éx nú svo lángt fyrir mer komib?" Hann

baub þá tveimur af sínum mönnum ab ríba í Skálholt og segja

öllum g(5ba nótt fyrir sig, vinum sínum, frændum og kunníiigjum,

og bífól sig síban gubi í hendur meb mörgum bænarinnar orbum,

og sofnabi síban í drottni. f>ar af heíi eg ekki heyrt fleira. Síban

var um hann búib, og gjörb ab kista og fluttur í Skálholt 1
.

Um nokkra fyrri menn af ætt Lopts Guttormssonar

ríka, og svo Landmanna ættir.

95. Loptur Guttormsson bj<5 á Möbruvöllum í tíb þeirra bisk-

upa: Miehaelis, hver eb var hinn 18di, og Vilhjálms, sá var hinn

19di; hann var biskup anno 1394. Loptur átti Grund í Eyja-

firbi, Mobruvelli og Eyba í Austfjörbum. Börn Lopts voru þessi:

þörvarbur, Eirekur og Olafur ; dætur: hustrií Olöf og hustrií Sophfa.

Um J>orvarb og hans ætt er ábur skrifab; um ætt Olafs líka, því

Torfi í Klofa var hans sonarsonur. En á Landib komst sú ætt

svo: Krákur hinn gamii het mabur, hann bjó í Skarbi á Landi;

hans son het Eirekur, hann átti tvær dætur, Ingibjörgu og Ragn-

eibi. J>cssa Ingibjörgu eignabist Jón sonur Ólafs, hans sonur var

Torfi, En um Eirek Loptsson er þetta: Hans son het þorvarbur,

J

) aífiagrip Gísla biskups Jónssonar, eptir handritinu frá Haga, cr Fylffl-

»Ujal VII.

8V
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hann var fyrirmafeur afe Krossreife; sá hét Magnús þar var fyrir.

þeirri reife var svo vart, afe Magnús á Krossi ansafei því: "hvort

meyjarnar sæti heima í Dal?" — þorvarfeur tók sér þafe til hug-

mófes og sat um líf hans
,
þar til gófeir menn sœttu þá. Sii sætt

var svo sterk, afe þeir vökufeu sér báfeir bldfe í eina skál, og var

svo hellt í bjór, og drukku þafe báfeir. En á þrifeju nóttu þar

eptir gjörfei þorvarfeur sig heiman, og reife lít til Kross og braut

upp bæinn, en hiisfreyjan bar Magnús untlir kápu sinni og ætlafei

afe koma honum á kirkju, en einn hratt vife henni og sagfei hún

væri "sífeubreife", og hún féll, en bóndinn hljóp til kirkju í einni

skyrtu, þeir eptir honum. f>afe er sumra sögn, afe þeir heffei höggv-

ife af honum hendurnar í kirkjuhríngnum , en sumir scgja þafe

þeir hafi dregife hann þafean og út yfir kirkjugarfeinn og drepife

hanri þar. Eptir þafe voru þeir allir gjörfeír útlægir, dræpir og

deyfeandi, hvar sem þeir væri. Æfilok þeirra svo, afe þorvarfeur

og tveir mefe honum urfeu úti á sandinum fyrir utan þykkvabæjar

klaustur, en hinir aferir dóu í sulti. I þeirri reife féllu mestar

eignir í Rángárvalla sýslu undir kóng 1
, og engir héldu lííi af

þeim utan þeir tveir er hestana geymdu, þó létu þeir úti XXC jörfe

hvor þeirra: önnur er XXC
í Stóru-Mörk, en önnur,XXc

í Torfa-

stöfeum. þessi reife skefei í tífe biskups Magnúsar Eyjólfssonar.

Um hustrú Olöfu, og hennar systur hustrú Sophíu, er áfeur skrifafe.

Önnur dóttir Eireks Krákssonar var Ragneifeur, hún átti þrjá

menn. Fyrst átti hún Eyjólf lögmann, föfeur Einars í Dal, er

hustrú Hólmfrífeur átti, hann var fafeir Eyjólfs, sá var fafeir Önnu

í Dal, hún er mófeir þorbjargar í Klofa. Annar mafeur Ragneifear

var þorsteinn, sá var fafeir Eireks heitins á Keldum; dóttir hans

var Steinunn á Skarfei, vcstur á Skarfeströnd, cr átti þorleifur Páls-

son. Hans dætur voru margar, scm áfeur er sagt. J>rifeja mann

átti Ragneifeur: Magnús Jónsson
,

þafe var sá scm veginn var á

Krossi í Landeyjum. Hans son var Magnús, fafeir Jóns heitins

var í Moldartúngu, föfeur Jóns Norfelíngs. Annar son Magnúsar,

sá veginn var, var Eyjólfur, fafeir Katrínar, mófeur Ólafs í Mart-

einstúngu.

Um mestu grasár.

96. Anno 1551 svo mikife grasár , afe fáir munclu þvílíkt

hér í sveitum.

') það eru jarðir þær, sem kallaðar voru Skógar- og Merkureignir.
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Annaft grasár anno 1557.

Eptir hitt, þaft fyrra, kom "harfti vetur", þeir kölluftu, hver

aft kom í öllum sveitum.

þriftja þaft mesta grasár var anno 1575. þaft sagfti mer þá

um haustift J<5n heitinn Bárftarson, sá er 48 (ár) haffti þá biíift á

Sólheimum, aft á þessum þrem árum þá heffti hann mestan heyskap

fengift á öllum þessum árum.

En þaft var hife fjórfta sem varft anno 1596. J>á var sá eng-

inn bær her hjá oss, aft þar sem einn var til fyrirvinnu voru á

XII faftmar, en um XX ef tveir voru, þaftan af meira: XXX, efta

XL, ellegar LX.

Um mestu snjða.

97. Sá snjór kom anno 1562, um kyndilmessu, aft hann var

aft clýpt manni í öxl, en hcsti í klifberafjöl á slettu; hann þverr-

afti strax á þriftjudaginn meft þcyvindi, og þaftan af meir.

Annar snjdr mikill kom anno 1571 á gó ; hann lá nærri viku

á; hann tók hesti í miftjar síftur. Hann lá á til fimtudags, svo

engin kind fekk grandift, en á láglendinu lá hann á vel upp á viku.

þrifti snjór kom anno 1581, eptir þaft minnsta grasár; hann

dreif allan g<5u þrælinn, svo hann var aft morni hestum í þófa,

og sá snjór lá á fram yfir sumarmál, svo enginn sauftur tók

nokkuft upp; þá varft ekki farift nema ferillinn bæ frá bæ ofan

á Bakka.

Annar snjór haffti eins komift á dögum biskups Ögmundar,

anno 1532, á einmánufti, og varft peníngafcllir. þann kölluftu

þeir "einmánaftar-vetur hinn harfta".

Nú kom enn mikill snjór þann fyrsta sunnudag í sumri anno

1595, og lá á fram til fimtudags, svo aft sauftfe ffckk ekki grandift,

en hálfa aftra viku á láglendi ; hann tók hesti í miftjar síftur

á slettu.

skráft anno 1605.
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FYLGISK JÖL.

I. HAGA-ÆTT.
[rakin frá herumbil ár l IOO til 1600; cptir Rafns sögu Svcinbjarnarsonar,

Sturlúngu, íslenzkum annálum og brcfum, sbr. bls. 10-42 hcr að framan].

1. Ulfur.

2. þórður Úifsson.

3. Gísli þórbarson, k. Guferíftur Steingrírasdóttir.

4. MarlíÚS Gíslason í Bœ á Raubasandi
, f 3. Novbr. 1196. —

k. Ingibjörg Oddsdóttir frá Söndum í Dýrafir&i.

5 a. Gísli Markiisson á Rau&asandi, f 15. Juni 1258 1
. — k.

þðrdís Gellisddttir þorsteinssonar Gy&usonar úr Flatey 3
;

(þorsteinn Gyfcuson f 1190; Gellir sonur hans átti Vigdísi

Sturluddttur, alsystur Snorra í Reykjaholti).

b. 4 Magnus Markilsson.

c. Hallbera Markusdðttir ; m. Víga-Haukur Onnsson, Forna-

sonar, nor&lenzkur (Sturl. IV, 13).

d. Loptur Markiísson, laung., móbir hans het Ragneiftur Björns-

dóttir; Loptur átti Alfdísi Eyjólfs dóttur hins aubga (ófea?)

þorsteinssonar , frá Eystra-Skarbi á Rángárvöllum (Sturl.

IV, 13). Loptur bjd á Mýrum í Dýrafirfei, sífean á Stökkum

á Rauftasandi ; sonur Lopts var Snorri , sem Sturla Sig-

hvatsson drap (Stuii. V, 16).

6. Loptur Gíslason, f 1303. (ísl. Ann.).

7. PhÍHppUS Loptsson 3
, kom út í Dýrafirbi á Gullskónum 1300.

t 1326. (ísl. Ann.).

}

) Langeb. Scr. rcrr. Dann. ym
f
558.

2
) Giónl. hist. JMindcsm. n, 633.

8
) Gísli (f 4. Juli) og Bergljót (f 19. Juni), bæfci dáin fyrir 1320, eru

haldin vera syskin Philippus. Scrr. rerr. Dann. vm, 559.
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8 a. Gísli Philippusson í Haga.

1330 var haldifc brúfckaupifc mikla í Haga, þegar Gísli

gipti Katrínu, systur sína. — 1342 var Gísli £ stdr-

mælum — 1344 bannsunginn, en sættist vifc biskup 1345.

_f 7. cal. Dec. (25. Novbr.) 1370.

b. Jón Philippusson, i* 3. non. Mavt. (5. Mavts) 1327.

c. Katrín Philippusdóttir , sem giptist 1330, hún drukknafci

ogþórfcur sonur hennar og þrír menn mefc þeim 1363.

9a. þórður Gíslason, upplagfci Haga viljuglega vifc Philippus

brófcur sinn, honum til kvonarmundar
,

og hMt Philippus

hans hluta mefcan hann liffci. Frá því Philippus kvong-

afcist (1366) og til þess þdrfcur son hans lagfci jörfcina aptur

(1404) teljast átján vetur og tuttugu, og ábati hans af

hálfum Haga um þann tíma í einfaldar leigur C° -~- VIC =
114 hundrafca. Fœr hann því allan IJaga, hálfan sem eign,

hálfan fyrir afgjöldin. þdrfcur fékk aptur Gísla brófcursyni

sínum hálfan Haga til kvonarmundar, en áskildi sér aptur

jörfcina ef Gísli andafcist bamlaus. þórfcur liffci 1404 um
haustifc.

b. Philippus Gíslason, k. Gufcný J><5rfcard<5ttir *. Brúfckaup

þeirra var 1366. 1385 var Philippus vifc visitazíu Odd-

geirs biskups, og þar eptir vifc visitazíu Vilkins biskups

1394 efca 5 (Vilkins máld.). Ekki laungu þar eptir heíir

hann andazt, en Gufcný liffci hann. J>au áttu tvo syni

:

Gísla og þdrfc, og ef til vill íleiri börn.

Gísli Philippusson var fullorfcinn þegar fafcir hans

andafcist, og liffci hann. Honum upplagfci þórfcur föfcurbrófcir

hans hálfan Haga til kvonarmundar , mun hann því hafa

kvongazt, en dáifc barnlaus fyrir 1404 efca snemma á því

ári í plágunni.

pó r fc u r P h i 1 i p p u s s o n er kallafcur "djákn" (afc vígslu);

}

) Líklegt cr, að J>órður faðir hcnnar haÖ vcrið sá sem drukknaði 1363,

sonur Katrínar Philippusdóltur, og að Jörundur jbórðarson, bróðir Guðnýjar,

hufi þcssvegna kallað Haga sína cign, þcgar þeir Philippussynir voru

ílauöir. Móðir Jörundar og Guðnýjar var Guðrún Snorradótlir, h(m lifði

enn 1404.
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hann gjörfei "sinn reikníngskap heill afe viti og skynsemi,

en kránkur í líkama . . . í skálanum í Haga manndauía-
haustife seinna, frjádag næsta fyrir Maríumessu sífeari

um haustife" (5. Sept. 1404), og lagfei þá aptur J><5rfei Gíslasyni

föfeurbrdfeur sínum allan Haga, mefe samþykki möfeurmöfeur

sinnar Guferúnar, "sem þá var hans r&ttur erfíngi", og

sonar hennar, Jörundar þdrfearsonar, en þórfeur sjálfur var

þá "rfettur erfíngi eptir föfeur sinn og mdfeur, og syskin

sín". Skömmu sífear heíir þórfeur Philippusson andazt, og

J><5rfeur Gíslason ekki laungti eptir hann, og nærri því heíir

Guferún Snorraddttir dáife.

10. Sigurður í>órí)arson (Gíslasonar), átti 1411 í málum vife Jörund

þdrfearson um Haga, og vann Haga mefe alþíngisddmi 12

manna 1412, og úrskurfei Rafns lögmanns Gufemundarsonar.

Sigurfeur flutti sig afe Plaga í fardögum 1413 og heíir búife

þar yfir 20 vetur; um hrífe bygfei hann jörfeina síra Bjarna

Sigurfessyni. Sigurfeur helir andazt nálægt 1440, og erffeu

synir hans þrír sinn þrifejiíng hver í Haga.

11 a. iþdrfeur Sigurfearson, k. Ingibjörg Hallddrsddttir og Oddfrífear

Aradöttur, systur Gufemundar ríka á Reykhólum. Brúfe-

kaup þeirra var 1439, og haffei þdrfeur til kaups hálfan

Haga, 60 hundrufe, en hún þorfinnstafei í Valþjdfsdal

24 h. og 6 h. afe auki. þdrfeur og Philippus brdfeir hans

áttu í máli 1459 um ítak Haga kirkju á Morudal, dg

höffeu þeir þrír bræfeur : "síra Greipur, Philippus og þdrfeur"

búife í Haga full 10 ár 1459. þdrfeur og íngibjörg liffeu

bæfei 1473, þá seldi þórfeur Gísla Philippussyni, brófeursyni

sínum, hálfan Haga fyrir Botn í Patreksfirfei 2d h. og

lausaffc.

Dóttir þórfear Sigurfearsonar og Ingibjargar var Sig-

rífeur, hana átti Ormur Bjarnarson ; hún ffckk á giptíngar-

degi fjórfeúng úr Haga og þann sama fjórfeúng handleggur

hún 1472 Gísla Philippussyni
,

uppí þafe sem hann ætti

hjá henni og hún tæki til láns; sýnist svo sem hún hafi

þá verife ckkja og fátæk orfein. Um þetta var gjört bréf

í Vatnsfirfei fimtudaginn í páskaviku (22. April) 1473. En

nokkrum dögum sífear fær hún aptur föfeur sínum fjdrfe-

<
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únginn í Haga, sem liann átti þá ab hafa áskilib ser, en

hún áskilur b Örnura s í n u m þ r e m u r framfæri hjá for-

eldrum sínum, og lofa þau ab skipta jafnt milli þeirra og

sinna barna. Bref þetta cr gjört á Hrafnseyri tveggja

postula messu um vorií) (1. Mai) 1473.

b. Greipur prestur Sigurbarson. Hann var 8 ára þegar fabir

hans kom a& Haga (f. 1405), sí&an var hann í Haga heim-

ilisfastur og bj<5 þar eptir föbur sinn, þar til hann var

fertugur, og 1459 haffei hann verib þar þíngaprestur "uppá

11 ár". Hann let þóroi brdbur sínum cptir hálfan sinn

þrifejúng í Haga, scm hann erffei eptir föfeur sinn.

c. Philippus Sigurbarson í Haga; k. Grda Ketilsddttir. Phi-

lippus varb fyrir árásum af Gizuri Kundlfssyni og þön-

urum Jdns biskups Gerrekssonar vio visitazíu á Reykja-

hdlum (1432?) og er um þa& vitnisburbur Lopts prests

Helgasonar 1450. 1489 lifoi Philippus og Grda, koria

hans, og synir: Gísli og síra Loptur.

1.2 a. Loptur prestur Philippusson
,

sýnist hafa verib í Vatnsfirbi

eba prestur þorleifs hirbstjdra, Björnssonar; hann var enn

á lífi 1505.

b. Ólafur Philippusson í Vfóidalstúngu, átti Vigdísi Jdnsddttur

og Solveigar Björnsddttur.

c. Hermann Philippusson.

d. Gísli Philippusson, hann hðlt brúbkaup sitt 1460, og átti

Ingibjörgu ddttur Eyjdlfs rndkolls Magnússonar og Helgu

þðrbardðttur. Svo er ab sjá, sem Eyjdlfur mdkollur hafi

verib borgfirzkur, því síra þorkell Olafsson í Reykholti,

brdbir Árna biskups hins milda, og Jdn pr. Magnússon

brdbir hans, gcfa honum fe til giptumála 1434 (frumbref

í Árna Magnúss. safni : IX, 27-28); er Eyjdlfur einmitt í öbru

þvf brefi kallabur mdkollur. Gísli hafbi til kaups Haga
hálfan, 60 h. og þar meb 20 kúgildi, meb samþykki Lopts

brdbur síns, en Ingibjörg hafbi til kaups vib Gísla 20 h.

uppí Eyri og Hdl í Bíldudal, og þar meb gaf Magnús
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djákni 1 brdfeir hennar henni önnur 20 h. þar uppí; var

hun kjörin helmíngakona í garfe Gísla. — Gísli eignafeist

allan Haga 1473. Nokkrum árum sífear var Björn Vil-

hjálmsson veginn, lýsti Einar þórólfsson fyrst því vígi á

hendur ser, en á alþíngi 1479 játafei Gísli Philippusson afe

hann heffei vegife þafe víg, og var dœmt um þafe, og galt

Gísli vígsgjöld þorleifi hirfestjóra Björnssyni, en árife eptir,

1480, fðkk Gísli landsvistarbr&f af koniíngi fyrir vígife.

þafe ár keypti hann af þorleifi Björnssyni Keflavík og

Saufelauksdal. Gísli er andafeur 1504 um vorið. pau Gísli

og Ingibjorg áttu fimm sonu og fjðrar dætur (sjá bls. 40).

13 a. Snæbjörn Gíslason ; hann var sýslumafeur "milli Gilsfjarfear

og Lánganess" (yfir Barfeastrandar sýslu) 1520, og er án

efa andafeur fyrir 1532 (shr. bls. 40).

b. Helgi Gíslason, k. Sigrífeur Andr&sddttir Gufemundarsonar

hins ríka, Arasonar, á Reykjahólum. Helgi semur vife

Helgu þorleifsdóttur, ckkju Eyjólfs brófeur síns, um uppsát

í Miohlío 5. Dec. 1524; hann átti þá Mifehlífe og átti böm
á lífi. Hann er eflaust andafeur fyrir 1532, en Sigrífeur

var enn á lífi á alþíngi 1544, — Synir þeirra eru þrír

nefndir: Fusi, OJafur og Oddur (sbr. bls. 41).

c. Jón Gíslason prestur í Ilolti undir Eyjafjöllum; hans er

getife 1497 og hann var enn á lífi 1543 (sbr. bls. 40).

d. Erlíngur Gíslason, mcrkismafeur og svarinn lögrettumafeur,

kona hans var Kristín Ormsdóttir sunnan tír Borgarfirfei,

systir Sigurfear Ormssonar, sem var handgenginn Ögmundi

biskupi
;
þau Sigurfeur og Kristín voru enn á lííi 1554, og

hefir hun lifafe Erlíng bónda sinn. Erlíngs er gctife í fjölda

dóma og gjörníngsbröfa og bjó hann lcngst á Brjánslæk á

Barfeaströnd.

1519 tekur Iiann vitnisburfei um þrætu milli Gerzt

Molen
,

þjófeversks manns, sem lá mefe skip sitt í Haga-

vafeli, og Eyjólfs Gíslasonar brófeur síns íHaga; er svo afe

sjá, sem hann hafi tekife vitnisburfei þessa í umbofei brófeur

síns Snæbjarnar, og hafi hann þá verife sýslumafeur.

J

)
það var sá, scm síðan varð biskup í Skálbolli.
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1520 cr liann í dðmi um þetta mál.

1532 er hann nefndur "umboftsmaímr konúngs milli

Gilsfjarfear og Lánganess" (settur sýslumafeur íBarfeastrandar

sýslu) og dæmir um arf eptir systur sína þórdísi; er þá

ab sjá sem ckkert þeirra syskina sé á lííi nema hann og

síra Jón.

1536 cr hann í d<5mi um Bæ (Saurbæ) á Raubasandi,

afe Ari Aridr&sson hafi geíift hann Ogmundi biskupi í sak-

feriij og sama ár vottar hann, afe Sigrífeur Andr&sdóttir

(systir Ara og ekkja Helga, brdfeur Erlíngs) sleppti Bæ vife

Ogmund biskup.

1541 fær Erlíngur Saurbæ á Raufeasandi af mági sín-

um Sigurfei Ormssyni, fyrir Bíldudal og Eyri, mefe 14 kú-

gildum, efea Sífeumtíla, ef Bær gengi af honum "mefe lögum

efea ofríki".; en ef Sigurfeur ætti eigi skilgetin börn eptir,

skyldi Bíldudalur hverfa aptur undir Erlíng efea hans

erfíngja.

1542 er Erlíngur í alþíngisdómum.

1544 á alþíngi var hann vottur afe sáttum Sigrífear

Andr&sdóttur og sona hennar vife Andriis Arason, utaf fb

eptir Ara Andresson; þafe ár keypti hann hálfan Haga

afe Sigrífei.

1546 vann hann aptur undir Bæ á Raufeasandi tolla

og tíunðir, sem Stephán biskup haffei lagt tii Saufelauksdals

frá Bæ í tífe Ara Andressonar, eptir bón "Jóns bónda heit-

ins Jdnssoiiar, er kallafeur var Islendíngur".

1547 vitnar hann um gjafir frænda síns, síra Philippus

Jónssonar, á Keflavík á Raufeasandi.

Synir Erlíngs eru nefndir: Jðn, Sölmundur og Ormur.

J<5n seldi Eggert Hannessyni Bæ á Raufeasandi 1554 og

mun þessvegna fafeir hans hafa þá verife andafeur. — Ormur

átti Valgerfei Brandsdðttur
,

og er Ormur á Iííi 1604 en

andafeur fyrir 1623, en Valgerfeur fyrir 1625. Egill hefir

heitife sonur Orms efea þeirra, því Halldór Egilsson kallar

Orm Erlíngsson afa sinn 1629. Ddttir Orms h&t Gufeleif,

hun var fjölmálug og kom þafe fram vife Ragneifei Eggerts-

dóttur í Haga. Gufeleif var gipt Birni Arngrímssyni
,

og

kærfeu þau uppá Ragncifei um hálft Haukaberg , en unnu

ekki á.
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e. Dýrfinna Gísladóttir, hana átti J<5n Jónsson, sem kallaftur

var Islendíngur, og giptist hún honum 1483 í Skálholti.

Heimanfylgja hcnnar var 36 h. í jörfmm og 12 h. í lausa-

fe. f>au bjuggu fyrst eystra, en sfóan í Sau&lauksdal,

og gaf J<5n þá jörb til stabar; setti Stephán biskup þar

sóknarkirkju 1512 og stækkabi sdknina. Synir J<5ns voru

:

síra Greipur, hann var á lífi 1556 og var þá nær 70 ára;

annar síra Philippus, þri&i KonráÖur, hann var dáinn fyrir

1546, og voru hans synir Björn og J<5n, þeir voru kall-

abir Konrá&ssynir.

f. J)<5rdís Gíslad<5ttir, hana átti Ari Andrfcsson, Gufemundav

sonar hins ríka á Reykhðlum, Arasonar, og giptist luín

honum 1495 íllaga; fafeir hans gaf honum hundrað hundr-

at>a í fasteign, en fabir hennar gaf henni 60 h. (Laugardal

hálfan í Tálknafirfei) og 30. h. í lausafe. þúrdís heíir andazt

herumbil 1531.

g. Helga,
|

> sem J<5n pr. Egilsson telur, bls. 40-42.
h. Gubrún, 1

i. EyjÓIfUf Gíslason. í lingdæmi sínu hefir hann verife í

Skálholti í þj<5nustu Magnús biskups Eyj<51fssonar
,

fyrir

1492. Hann átti Helgu þorleifs d<5ttur hirfcstjóra, Björns-

sonar, og Ingveldar Helgadóttur. 1504 afsala bræbur hans

honum allan hluta þeirra í Haga, en hann skyldi kvitta

kirkjureiknínga alla fyrir tfó föfeur þeirra, og kvittafti hann

þann reikníng á því sama ári. 1508 var brúbkaup þeirra

Bjarnar þorleifssonar og Ingibjargar Pálsdóttur, í Flatey,

þá varb Björn a& sleppa Ilvallátrum á Brci&afir&i og Skál-

eyjum fyrir 80 h., og fókk Eyjólfur helmíng þeirra fyrir

hönd konu sinnar. — 1519 keypti Eyjólfur Skjaldandafoss

af J<5ni presti Olafssyni, Sigfússonar, Pöturssonar, en 30.

Janúar 1522 gjörir hann sitt testament í Krossadal í

Tálknafir&i, og geidur þá og selur konu sinni Helgu í

mála hennar allan Haga, og gefur henni þar afe auki þa&

hann má ab lögum gefa, en hann kýs sör legstafe í Selár-

dal, og gefur þángab teinæríng. Skömmu síftar hefir hann

andazt. — Helga t<5k kvittun af Ogmundi biskupi 1524

um 20 ára portio Haga kirkju, og var þab 12 h.
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14 a. Gísli Eyjólfsson, sem fell meft systrum sínum tveimur,

Kristínu o^þórdísi
,
og ílý&i mei þeim til Skálholts.

b. Oddur Eyjólfsson, yfirbryti í Skálholti í tfó Ögmundar
biskups. Hann let Magnús bróftur sinn hafa umboS sitt á

Vestfjör&um, og 1540 seldi hann honum 40 h. í Haga fyrir

parta í Svefneyjum, Haukabergl og Skrifehafelli, og gaf

honum um leib 8 h.

c. Kristín Eyjólfsdóttir, hana átti Gísli biskup Jónsson. Kon-

língur' veitti henni uppreisn 1551. (M. Ketilss. Forr. for

Island I, 293).

d. þórdís Eyjólfsdóttir (bls. 41).

e. Herdís Eyjólfsdóttir (bls. 41).

f. íngveldur Eyjólfsdóttir (bls. 41).

g. þorleifur Eyjólfsson.

h. MagnÚS Eyjólfsson, honum veitti Stephán biskup Selár-

. dal 1515, en hann sag&i af ser því braufti 1546, í þægb

vib síra Gísla Jónsson (sfóar biskup)
,
mág sinn

,
og flutti

sig afc Haga. 1540 in festo Petri martiris (29. April) fekk

hann Ogmundi biskupi 10 h. í Siglunesi frá Haga kirkju,

og lofabi ab leggja fasteign í stafeinn, en biskup gaf hann

kvittan um portio og reikníng kirkjunnar, frá því móí)ir

hans fekk kvittun (1524), einnig um "samneyti og sam-

veru" meí) syskinum sínum í stórmælum þeirra, og um
serhvafe sem hann heffei brotife vib heilaga kirkju og vií>

biskupinn. — 1568 fekk hann kvittun af Gísla biskupi

fyrir reikníng Haga kirkju, haffci hann látií) gjöra nýja

yfirgrind og undirgrind, og var kirkjan metin til 12 hundr-

aí>a. — Um sama bil skipti hann Haga mcÖ sonum sínum

;

fyrst 1566 (í Haga, laugardaginn eptir allraheilagra messu)

gaf hann Eyjólíi eldra, syni sínum, í löggjafir hálfanHaga,

40 h. bændaeign
,
og virti Gísli biskup og Erlíngur Gísla-

son fe hans svo mikib a& hann mætti þaí> gefa, en 1570,

26. Janúar gaf hann Eyjólíi ýngra 20 h. í bændaeigninni í

Haga ogformó&i 12 h. íHaga bóndaeign, og bóndaeignina

í Holti á Barfeaströnd, 9 hundruÖ.. Um hausti?) cptir, 20.
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Sept. 1570, var Eggert Hannesson búinn ab taka vib Haga,

og let skoba þar kirkjuna; voru þau 8fl. í bóndaeigninni í

Haga, sem ekki eru talin í gjöfunum hhr ab framan, látin

fyvir þau 10 h. í Sigluncsi , scm Ögmundur biskup fekk

frá kirkjunni.
-

15 a. Eyjólfur Magnússon eldri, hann átti Gu&leifu Ólafsddttur,

þau bjuggu ab IIóli íBíldudal; móbir Gubleifar het Solveig

Bjarnadóttir, og var hún öndub 1570. — 13. Janúar 1570

seldu þau Eyjólfur og Gubleif Eggert Hannessyni hálfan

Haga, 40 h. bændaeign
,

og kirkjueignir hálfar og 10 h. í

Lambavatni, fyrir H<51 í Bíldudal 40 h. og 16 h. í Kirkju-

bóli í Kollsvík, og eignabist nú Gubleif allt Kirkjuból, og

15 h. í Hóli, cn hún átti ábur 8 h. í Botni í Hvalfirbi.

Eyjólfur var á lííi ár 1600.

b. Eyjólfur Magnússon ýngri, hann seldi Eggert Hannes-

syni sín 20 h. í bóndaeigninni í Haga fyrir 25 h. í Rek-

stöbum 23. Febrúar 1570.

c. þormúbur Magnússon, hann átti Katrínu Stulladðttur.

Hann seldi Eggert Hannessyni 23. Febrúar 1570 sinn hluta,

12 hundrub, í Haga og 9 h. í Holti, fyrir Nebra-Raubsdal

20 h. og 3 h. í lausafö. þormóbur er andabur fyrir 1600,

en Katrín lifbi þá enn.

II. FASTEIGNIR ÖGMUNDAR BISKUPS,

[eplir "Bessastaða-bák". A. Magn. 238. 4to, fol. 121.].

þetta eptir skrifaba jarbagóz liggur á Vestfjörbum, sem biskup

Augmundur heíir átt. anno d. 15...

kúgildi. landsk.

1. M h. 60 álni

2. Túnga >>
- 60 —

3. Glaumstabir (Glúmstabir — í eybi).

4. , ,

'

- 60 —
5. . 2. » - 60 —
6. Mibvík . v 2;

5)
- 80 —
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kúgildi. landsk.

7. Stdra-Miovík 2 kýr. 1 h. „ álnir

8. Stóri Hjarbardalur í Önund-

aríirbi 5 kúg. 1 - „ —
9. Brekka (á Sandi) 5. — 1— „ —

10. VillÍDgadalur 4. — „ - 80 —
11. Arnarnes (í Dýrafirfoi) ... 3. — „ - „ —
12. Gerbhb'mrum 3. — „ - „ —
13. Bjarnastabir (Birnistabir) í eybi.

14. Kula (í Arnarfiroi) 5. — 1 - „ —
15. Laugabó*! 6. — 1 - „ —
16. Hom 6. — 1 - „ —
17. Kliika

]

18. Mdberg > á Raubasandi (í eybi).

-19.. Gröf ) ^ .„\, [. ;.\'"l : [[

20. Sigluncs (á Barbaströnd) . . „ — 1 - „ —
21. Muli (í Kollafirbi).

22. Skálmardalur hálfur.

23. Skálanes „ — „ - 60 —
24. Ingunnarstabir 5. — „ - 80 —
25. Gjögur (ÍStrandas.— íeybi)

26. Mýdals gröf 2. — „ - 60 —
27. Fjaroarhorn . .' 4. — „ - „ —
28. Haukatúngur hálfar . . . . „ — „ - 80 —

þetta í Borgaríirbi

:

29. Fljótstúnga 1. — 1 - „ —
30. forvaldstaoir 6. — „ - 80 —
31. Hallkelstabir 3. — „ - 80 —
32. Hvammur 3}.— „ - 60 —
33. Haukagii 4. — 1 - „ —
34. Grjót 5. — „ - 60 —
35. Dyrastabir 3].— „ - 40 —
36. Geststaoir 6£.— „ - 40 —
37. Bruar-Reykir 11].— „ - 80(?)—

.

38. Hamar 8J.~ 2 - „ —
39. Ölvastabir 1 9. — 7 - (X20álnir? =»

' 1 h. 20 áln.)

') Hér cru taldar 11 jarðir í Borgarllrði, sé þar við bætt: Sóllicimatúngu,

Skoruvík op Efrimúla, scm heyrðu til umboösins vcstan Hvítá, þíi koma

fram 14 jarðir, cinsog síra Jdn Egilsson tclur.
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40. Uppsalir. 44. Hurfcarbak hálft.

41. Burfell. 45. Litli-Kroppur.

42. Raubsgil. 46. Heggstaftir.

43. Úlfstafcir. 47. Hvítárvellir !
.

m. BRÉF GIZURAR BISKUPS EINARSSONAR

TIL KRISTÓFERS HVÍTFELDAR : £& hann hafl verife í Hauka-

dal (])ar sem Ögmundur biskup átti bustafe) me& Kláusi van

Merwitz, og haíi ekkert fömætt fundiÖ nema lítinn silfurkaleik,

því allt haíi verife burt flutt áfeur, svo sem ahinn gamli" geti

sagt lionum ef hann vili gjöra þab — hann bifcur Kr. a& sleppa

ekki "refnum" aptur á land, sem hann hafi í varbhaldi, annars

muni verfca upphlaup. — [Eptir frumritinu á pappír mcb litlu

innsigli biskups, sbr. F. Joh. Hist. Eccl. Island. II, 548. L. Harboe

om Rcformcitionen i Island, i Kjöbenhavnske (Videnshabernes)

Selskabs Shrifter 5, 255].

Jhs

Salutem per christum yck doe juwer leffte wytlyck, leue Cri-

stoffer dat yck myt Clawes van martz wiss yn Haukadall was,

fzo was dar nychtes van suluer werke, edder fzolkem gude, vnde

nycht fzo vel werdt alfze eyn scharff vtgenamen eynem klenen

suluerenn, kelck vmme. ij. lodt, Sunder ydt was althosammende

thövoren wechvort alse ju de olde wol. seghen mach yfft he ydt

doen wyll. Szo was hyr ouk sunderlyckes nycht dat dar geldes

werdt was fzunder althosamende wech allze ju Clawes wol vnder-

rychten kann. Vorder leue Crystoffer seet tho dat gy den voss

nycht wedder vp dat landt loss latenn de nu vencklyck by jv

ys wente wenn he vp dat landt kueme, wordc dat volck vprorisch

syn. Szo ysset ouk nen radt dat he vp aldynch kame, wente

vele vann synenn anhengers werdenn dar kamenn. Kan yck ydt

doen fzo schal yck ju .iij. edder .iiij. dage vor aldyng spreken.

Hyr mede syt dem allemechtigenn gade tho ewigen tyden

J
) Leigumáli !x jörðunum 40-47 cr ekki talinn í Bessastaða-bdk, vcgna

þess að allar þessar jarðir voru meðal þeirra sem Skalholts biskupi

voru fengnar fyrir Nesja-jarðir (sjá bls. 105)j þar af má ráða, að skra

þessi er rituð í bókinni cptir I5G3.



Fylgisk.III-IV. BISKUPA-ANNÁLAR jóns egilssonar. 120

bevalen. Gesehreuen myt hast ynn Haukadall, des Sonnauendes

vor pynxten Ann. díu . m. d. xlj.

Gizurus Einari

Superintendens Schalholt.

CJtan á; Demme erfzamenn vnde vorfzychtigen Crystoffer hwit-

feldt &c. kame dusse breff denstlyck. g.

kúgildi

h Kaldarnes, byggt fyrir. • » 3 h.

2. • 3 2» ii
m

3.
>>

4. . 2. —
>)

"

5.
5)

~

6. Kjtfs

IV. PASTEIGNIR BJARNAR PRESTS JONSSONAR

[eptir Bessastaðabdk. A. Magn. Nr. 233. 4lo, fol. 121].

f>etta eptir skrifa&a jarba(góz) liggur á Ströndum, er síra Birni

Jónssyni tilkom:

landsk.

80 áinir

40 —
80 —
60 —
60 —

7. Reykja partur (Reykjar-

fjör&ur) 5. — „ - 80 —
8. Kambur . . 6. — 1 - „ —
9. Kjotzvogur (Kjörsvogur

e. Kersvogur) . . . . 3^. — - 60 —
10. Finnbogasta&ir 2. — „ - 100 —
11. Bær . . 3J.

— „ - 100 —
12. Eyri 2 3 . — „ - 60 —
13. íngdlfsfjörímr 1. — „ - 60 —
14. Naust (Naustavík, í cyfei).

15. Reykirhálfir(Ytri-Reykir) 5J. — „ - 80 —
16. Barka(r)stabir 1J. — 1 - „ —
17. Totfastafcir (ne&ri) .... 4. — 1 - „ —
18. Bjarg 3. — 2 - „ -
19. BjarghcUl 3'. — „ - 100 —
20. Uppsalir 5. — 1 - „ —
21. Tunga 4. — 2 - „ —
22. Kollufoss 2. — 1 - „ —
23. Svertíngstabir ...... 5 kýr. 1 - „ —

9
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V

kúgildi. landsk

24. Tjörn.

25. Kálfstaöir.

26. Syrum (á Mýrum) BÍ.kág. 1 h. ,, álnir

27. SyÖsti Hvammur
28. Gröf

29. Hlft ,

30. TannstaÖir

31. Litla Hvalsá

32. Saurbær . ,

33. Ás

34. EgiIstaÖir

35. SkarÖ í Skagafiröi

36. Forsæludalur

37. Brekka. un

38. Litli-Hamar 4. — 1 -

39. Stðra-Borg 12.

40. Litla-Borg 4. — 1

41. Vatnsendi 2. — 1

42. Hdll (Hvoll) 6. — l^- „

43. Mýri . 6. — 1J-

3Jkdg. 1 h.

3 kýr. H- „

4 kúg. H-
n ~ 110

nio 2 . ií- 1J

40

n. — 2 -

1. — 2 -
??

1 -
11

1 - 40

n 3 -
>>

>)

n "
ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

44. Krossanes 6. — l^-

45. RefsteinstaÖir 6. — 1 -

46. TitlíngastaÖir 6. — 1£-

47. Efri-Muli 4. — „ - 60 —
48. Skoravík 4. — „ - 60 —

V. FASTEIGNIR ARA JONSSONAR

[cptir Bessastaða-bdk. A. Magn. Nr. 238. 4to, fol. 121. b.]

þetta eptirskrifaöa góz liggur fyrir noröan, sem Ari Jónsson

hefir átt.

1. þverá

2. HrafnstaÖir

3. Holt

4. GarÖshom

5. Stcindyr 5. — „ - 10 aurar

6. Bakki

7. Skáldalækur

kúg. l

6. — 2 h.

6. — n-
5. — 1 -

5. —
5. —

11
"

6. — 2 -

6. — 2 -
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kúg. landsk.

8. Andresstabir (Önddifsta&ir ?)
' . . 6. — lj h.

9. Haldórsta&ir 5. — l l

s
-

10. Vibar 4. — 5 ágildi.'

11. Laugar 5. — 7 —
12. Dabastabir 4. — 7 —
13. Breibamýri 4. — 1J h.

14. Hallbjarnarstabir . . . , 6. — li—
15. Gautlönd „ - 7 ágildi.

16. Möbrufell . . 26. — 3 h.

17. Hrísar 8. — 1 -

18. Nupufell 16. — 3 -

19. Skútar 6. — „ - 10 aur.

20. Moldhaugar 5. — „ - 10 -

21. Kjarni 6. — 2 -

22. Hraungerbi 6. — 1 -

23. Gilsbakki 3. — 7 ágildi.

24. íngveldarstabir

25. DaÖastaoir
12. — 4 h.

VI. JARÐASKIPTABRÉF VIÐ SKÁLHOLTS STÓL.

[Eptir afskript í safni Arna Magnússonar, sem rituo er í Skál-

holti 14. Marts 1710 og stabfest af síra Jóni Haldó'rssyni í

Hitardal og þremur öorum, meb hjá settum innsiglum. Sú af-

skript er eptir frumbrefinu á pappír meb innsiglum höfubsmanns

og biskups, og þeirra síra Jóns Bjarnasonar, síra Lopts.Narfa-

sonar og Orms Jónssonar, en Gísla Sveinssonar innsigli hafbi

aldrei á brefib komib].

Jeg Pall Stigsson, kong. majest. bífalningsmann yíir Island,

giöri öllum viturligt meb þetta mitt opna bref, ad eftir kong.

raajest. mins nadugasta herra bodi og bifalningu, sem hans nadar

°Pid innsiglad bref 1 bívissar, heíi eg giört sodan makaskipte vid

heidarligan mann Hera Gissla Jonsson superintendent yfer Skalhollt

Stigte þcssum fromum monnum hia verundum, Sira Jone Biavn-
assyne, Sira Lopte Narfassyni, Orme bonda Jonssyni og Gissla

bonda Sveinssyni, a þessum efterskrifudum Krununnar og dom-

l

) þctia brér cr prcntað á íslcnzku í sarni Magn. Kctilss. II, 13— 16.

9V
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kirkittnnar jordum, ad under minn Nadugasta Herra og Krununa

Skulu þessar jarder liggia til eignar og aftekta hveriar' jarder ad

liggia i Gullbringu Syssltt og so heita:

Hvalznes med Hualsness hverfi

fyrer 1 h. hundraba.

Lambastadi fyrer .... XX h.

Gerdar fyrer XVI -

X -

Gufuskaler fyrer .... XX h.

Holm fyrer L -

Niardvik fyrer XX -

Halt Hvassahraun fyrer . X -

Ofridastader fyrer ... X -

Auridakot fyrer VIII -

Helliskot fyrer VIH -

Halt Helgafell fyrer . . VIII -

f>erney fyrer LX -

Skeggiastadi fyrer . . .

Brekku fyrer X -

Varer fyrer XVI -

Meidarstadi fyrer .... X -

Iwarshus fyrer X -

Kothuss fyrer X -

og Kopavog til yfersionar og byggingar, enn landskylld fare sem

adur hefur vered. Vortt med ollum þessttm fyr skrifudum jordum

LVII kugillde er domkirkiunne hafde tilheyrt.

Hier j mot hefc Eg Skickad og.tillagt domkirkiunne j Skal-

hollte þcssar Krununnar og Videyar Klausturs jarder liggiandc j

Borgarfirde og á Hvalfjardarströnd og so heita:

Vppsaler fyrer . . xxiiij hundr. Brenna fyrer . . . VIII hundr.

Burfell fyrer . . .

• • • •

XXI llj — Brautartunga fyrcr XVI —
Raudzgil fyrer . .

• • • •

XXlllJ Holl fyrer . . . .

• • • •

XXI uj —
Ulfstader fyrer . . XX — Snartastade fyrer. XVI —
Klepiarns-Reyker f. XII — Brecka fyrer . . . XL —
Halt Hurdarbak f. XII — Hest fyrer . . . . LX r—

Litle Kroppur f. . XX — Hals fyrer . . . . XVI —
Hegstade fyrer . . XL — Galltarhollt fyrer. XII —
Hvitarvcllc fyrer . XL — Hrissakot fyrer. . VIII —
Mcd so morgum kugilldtira scra raed hinum jordunum voru og

adttr cr skrifad. Hier til lagda eg Væltigierdi liggianda j Floa

a Assum. Skulu þesse adurskrifud jardaskiptc krununnar og dom-

kirkiunnar obrigduliga standa hicdan j fra. Og til meire aud-

syningar og stadfestu hier itra þrycke eg raitt Signet a þetta jarda-

skiptis bref med Herra Gissla og adurncfndra manna Jnnsiglum.

Skrifad a Kong. Majest. gard Bessastaudura a Kongs Nessi þann

27. dag Septembris anno Domini 1563.
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VII. ÆFI-ÁGRIP GÍSDA BISKUPS JÓNSSONAR.

[Eptir afskriptarbroti af biskupa-annálum Jdns prests Egilssonar,

frá Haga á Barbaströnd, í safni Árna Mugnííssonar Nr. 408 f.

í 4to].

Um herra Gísla Jdnsson, biskup í Skálholti.

Er fyrst síra Gísli, sem helt Bæjar stafe í Flda; hans synir

síra Stephán, síra Felix, síra Jdn. jþessi síra J<5n átti Vilborgu

þdrbarddttur, hann bj(5 fyrst á Hraungerbi í Flda meb sinni kvinnu.

J>ar var síra Gísli, sonur þeirra, barnfæddur, þar misti hann

mdbur sína.

í þann tíraa bjd ein ekkja á Úlfljdtsvatni í Grafníngi
,

og

fdr síra Jdn Gíslason þángab frá Hraungerbi og bjd þar mart ár

meb henní.

þá helt síra Alexíus Pálsson þíngvalla stab, sem eptir þab

var ábdti í Vibey, og kom síra Jdn syni sínum Gísla til hans,

svo Gísli Jdnsson dlst upp á þíngvöllum til þess hann var 16

f yetra; eptir þab kom fabir hans honum í Skálholt til biskups

Ögmundar. þessi síra Jdn Gíslason féfck síban Bæjar stab í Flda,

og var þá rábsmabur Skálholts yfir sjáfarjörbum og Nesjajörbum;

hann andabist þar í Bæ ú*r sdtt.

* Eptir þab var Gísli Jdnsson vígbur af biskup Ogmundi
,

og

var í Skálholti kirkjuprestur nokkur ár; um þab leyti var Skál-

holts kirkja í smíðum.

I Og þá föllu \im stdnnæli til í Barbastrandar sýslu, ab Gísli

j

Eyjdlfsson, sonur ýngra Mdkolls Gíslasonar í Haga vestur og

l Helgu þorleifsddttur, varb brotlegur meb sínum tveimur systrum,

! Kristínu og þdrdísi, Eyjdlfsdætrum, og átti barn vib Kristínu, sem

i het Gubrún Gísladdttir , hennar sonur var síra Gísli Gubbrands-

[
son ; hans fabir var almúgamabur.

|

þessi systkin, Gísli, Kristín, þdrdís, flubu öll til Skálholts

|

kirkju, svo sem þá plagabist; og af því þab fdlk var ábur í vin-

j
áttu vib biskup Ögmund, tdk biskup yfir allt þetta, því hann var

bæbi biskup og hirbstjdri, og Oddur Eyjdlfsson brdbir þeirra var

yfirbryti í Skálholti, í raikilli virbíng, — en biskup fekk af þeim

í hvab hann vildi , — kom hann svo Gísla Eyjdlfssyni strax iit í

;

^kip, og er sagt hann haíi verib slcginn í hel utanlands, en þær

|

systur, Kristín og þdrdís, voru í Skálholti í gdbu haldi, og er ei

j

getib þæ r hafi ncitt straíf fengib.
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• -

Um þab leyti var síra Gísli Jdnsson kirkjuprestur í Skálliolti,

og ffekk ástar þokka til Kristínar Eyjdlfsddttur , en síra Magniís

Eyjdlfsson, brdbir hennar, gaf upp Sclárdal meb rábi biskups, og

veitti biskup Öginundur þann stab síra Gísla Jdnssyni , fdr svo

Kristín vestur meb honum, sigldi svo síban síra Gísli og fekk

kvittun fyrir Kristínu og leyfi ab giptast henni; en svo er mælt,

ab kdngurinn og ríkisins ráb hafi ekki gjb'rla vitab af sakarferlinu,

heldur meint, ab því mundi svo varib, ab einn vandalaus mabur

hefbi fallib meb tveimur systrum.

Anno 1543 ebur þar um bil sendi biskup Jdn Arason síra

Gísla bannfæríngarbref
,

eg meina fyrir þab hann helt vib Krist-

ínu, hverja hent hafbi slíka dhæfu, og let lesa þetta br&f í latínu

yfir síra Gísla — (þab bref var hjá síra Stephani og hefir síra

Oddur Stephánsson íslenzkab þab) — en sagt er síra Jdn svenski

hafbi (hafi) samsett þab fyrir biskupinn
,

því biskup Jdn kunni

ei latínu.

Strax þar eptir rábgabist síra Gísli vib Kristínu, kvinnu sína,

hvort hún vildi heldur vita sig hér í landi undir ánaubaroki

biskups Jdns og sona hans, ebur utanlands hjá vinnm og kunn-

íngjum; hún eggjabi hann á ab sigla í gubs nafni; en sem hann

var sigldur fyrir viku, sendi biskup J<5n son sinn, síra Björn, til

Vatnsfjarbar, og let dæma af honum prestskapinn, stab og heibur,

alla hans penínga, eitt meb öbru; varb Kristín Eyjdlfsddttir þá

ab gánga frá Selárdal meb sínum börnum, en síra Magnús brdbir

hennar bjd þá í Haga á Barbaströnd og var þá eigandi garbsins;

hann tdk vib Kristínu
,

systur sinni
,

og hafbi hana hjá ser meb

börnunum til vorsins; korn þá síra Gísli út aptur í Straumi, meb

Otta Síígssyni höfubsmanni, og þá voru orbin önnur timskipti.

því hefir herra Gísli siglt af landinu í 3 reisur.

Ekki hafbi hann kunnab latínu, en var gdbur þýzkur.

En 1556 kom Knút Steinsson höfubsmabur út meb leyfisbr&f

kdngs , ab herra Marteinn Einarsson mætti gefa sig frá stabnum

og biskupsdæminu
;

og á sama sumri var síra Gísli Jdnsson í

Selárdal, ofTicialis fyrit vestan
,

kjörinn til biskiíps apttir; en af

því ab þessi kdngsins [bobskapur] kom [á] hann dvart, þá gat

hann ekki siglt -á því ári, reib því vcstur apttir af alþíngi og

strax um haustib vestan ab aptur meb sitt fdlk, og tdk þá vib

Skálholti, en herra Marteinn afhenti, og skilabi strax öllu og fdr

til Haukadals; er svo sagt, ab sá reikníngur sem nú er í Skál-
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holti hafi verib gjörbur eptir því, sem þá reiknabist á jólum, eptir

alla liaust-afldgun og vanhöld, til áttadags, þá síra Gísli Jdnsson

hafbi fyrst vib tekib.

Anno domini 1557 sigldi síra Gísli Jðnsson, electus, en 1558

kom hann ut aptur og reo Skálholti í 33 ár.

Ekki útlagbi herra Gísli utan Syrachs b<5k.

Hann andabist í Görfeum á Álptanesi 1587, þá hann var í

heimreib úr sinni visitatíu um haustib, og skebi hans afgángur

kristilega. þann 39. (29 ?) Augusti kom hann til síra Jó*ns Kráks-

sonar í Görbum, var þá ðsjúkur, lét hann svo um kvöldib lesa

fyrir sér gubs orb eptir vana, var þab fyrsti Jóhannis pistill; ab

endabri bæn gekk hann til borbs, sat þar lengi um kvöldib, hafbi

gott og gublegt samtal
,
gekk svo til sængur á því þribjadags

kvöldi ; en mibvikudags morguninn vakti hann upp sína menn,

skipabi þeim ab klæbast, og sem hann sjálfur var klæddur, las hann

fyrst katechismum, síban heilags anda tf&ir og krosstíbir, síban

einn octonarium af Davíbs psaltara, sem hann var vanur, og þar

eptir fyrsta capitula af canticis Salomonis og eina bæn Johannis

Avenarii.

Síban let hann sinn eiginn prest, sem var síra Ásmundur

J>ö*roddsson, skrifa tvö bréf: annab brefib Pétri Thómassyni á

Bessastöbum, sem var í þann tíma capteinn og umbobsmabur hér

á landi , en annab bréfib herra Gubbrandi þorlákssyni
,

biskup(i)

á Hdlum.

Eptir þab var gengib til kirkju, lét hann þá lcsa sankti Pálo

pistil til Titum, og þar eptir var súngib venjulegt vers : "hcibrum

gub föbur himnum á".

I þann tíma var þar kominn einn sakamabur frá Bessastöb-

um, sem hét Gublaugur, og leitabi til biskups góbra rába, og

þegar hann vissi hans erindi, heyrbi hans orb, sá hans kvittan-

arbréf, gegndi hann honum meb allri högværb og gjörbi honum
eina kristilega áminníng til réttrar og sannrar ibranar, meb svo

nákvæmlegum orbum, ab bæbi þeim manni og öllum öbrum, sem

þar voru vib staddir, máttu vera þau minnistæb. Einkanlega

talaði hann um þann rétta einasta veg til sáluhjálparinnar , sem
er réttlætib og forþénusta Jesú Kristi. En sem ræban tdk til ab

lengjast fyrir honum , sáu menn honum var orbib vib gust, því

hann t<5k til ab skjálfa af kulda, og hann var meb öllu fastandi.

En sem hann hafbi úttalab vib manninn, var honum fylgt



til matar, og sem ab hann vildi til matar taka varb hann mjög

kránkur ])ar í bckknum vif) borbib, svo menn ur&u ab fylgja hon-

um til sængur meb stubníngi
;
hugbu þó menn þab mundi ekki

vera utan nokkum lítileika, því honum hafbi brugbib til þess fyr

um sumavib; lá hann svo um stund í sænginni, og í klæbunum,

en menn hans stóbu þar hjá; heyrbu menn gjörla ab hann var

ab ákalla gub innilega. £á stund var libin, leit hann til sinna

manna, segjandi: "piltar mínir, sem nú eru hér standandi, fari

þer heim í Skálholt og segio mína kæra kvebju minni kvinnu og

mínum börnum, og öllum mínum kunníngjum, og segib góba nótt

fyrir mig, bifcjib fyrir mer til gubs og fyrirgefib mér". Svo tal-

abi hann þessum orbum: "í þfnar hendur, drottinn, befala eg

minn anda", og eptir þessi orb gaf hann upp öndina.

þar voru nær staddir þessir menn: síra Jón Kráksson, síra

Teitur Helgason, síra Hákon Ásgeirsson, síra Ásmundur þormóbs-

6on, þórarinn Stephánsson, þóroddur Björnsson, Arnljótur Geir-

mundsson og þorlákur Jónsson.

i

L
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eptir

Jón þorkelsson.

J^AÐ ER kunnugt, ab engin þjób stundar ntí norrœna fornfrœbi

meb meiri alúb og áhuga en Norbmenn. f>eir hafa nii á hinum

seinustu sex árum (1846— 1852) gefife ilt fjölda norrœnna fornrita

og samib margar fróbligar og skemtiligar ritgjörfeir um norrœna

fornfrœoi; og fyrir utan þœr bœkr, sem þeir hafa ritao og gefib

út í Norvegi, ciga þeir mikinn þátt í fornfrœbisbókum þeim, sem

koma út í Kaupmannahöfn (^Annuler for nordisk Oldhyndighed ;

Antiquités Russes). Norbmenn sameina málfrœbisliga og sögu-

liga þekkingu: útgáfur þeirra af fornbókum sýna þab, ab þeir

kunna fornmálib betr enn menn geta vonast eptir af mönnum, er

eigi kunna þab sem lifandi mál, heldr verba ab lœra þab, sem

dautt mál; ab Norbmenn eru manna fróbastir í norrœnum forn-

sögum sest af hinum mörgu og fróbligu ritgjörbum, sem þeir

hafa samib um þab efni. Vér könnumst því fullkomliga vib

verbleika þeirra, en vér getum þó eigi fallizt á alla dóma

þeirra. Vér óskum, ab þeir geli sem mcst út af riorrœnum

fornbókum, hvort sem þær eru norskar cba íslenzkar, cn vér

viljum ekki, ab þeir kalli íslenzkar bœkr norskar, og sjáum

eigi, hverja ástbœu þeir hafa til ab kalla þær bœkr norskar, sem

ab vitni fornra handrita eru samdar á Islandi og af Islendingura,

t. a. m. Alexanders sögu. Ef Norbmenn hafa rétt til ab eigna

Hákoni konungi Sverrissyni Barlaams og Jósaphats sögu, af því

honum er eignub luín í sögu Gubmundar biskups Arasonar, sem

ritub er hér um bil 140 árum eptir dauba Hákonar Sverrissonar,

þá höfum vér rétt til ab eigna Islendingnum Brandi biskupi Jóns-

syni Alexanders sögu
,

fyrst handritin eigna honum og engum
öbrum þessa bók. — í skinnbókinni A. Magn. 226 fol. standa þessi

orb í nibrlagi Alexanderssögu : "Nú gen gr s ól í œgi, segir
meistari Galterus, meb vorbin þcssi tíbindi. Lýkr
liann þar at segja frá Alexandro Magno ok svá
^randr biskup Jónsson, er snöri þessi sögu or latínu
ok í norrœnu", og aptast £ sömu skinnbók : "þessa bók (o:
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Gyfeinga sögu, sem stenclr aptast í handritinu, næst á eptir Alex-

anders sögu) fœrfei hinn heilagi Ieronímus prestr or

e b r e s k u m á 1 i o k í 1 a t í n u ; e n o r 1 a t í n u o k í norrœnu
sneri Brandr prestr Jdnsson, er sífean var biskup at

Hólum, ok svá Alexandro Magno, eptir bofei virfeu-

ligs herra, herra Magnúsar konungs, sonar Hákonar
konungs gamla". í><5 Magnús Hákonarson se her nefndr kon-

ungr, þarf þd meiningin eigi afe vera sú, afe Magnús hafi bofeife

Brandi Jdnssyni afe snúa þessum bdkum eptir afe hann varfe kon-

ungr árife 1263, og þafe getr eigi heldr átt ser slafe. En þafe getr

vel verife, afe hann hafi gert þafe eptir afe hann fekk konungsnafn

árife 1257 (Ilákonar saga Hákonar sonar, kap.292; Islenzkir Ann-

álar, bls. 126). þar tímatalife öldungis ekki mælir mdti vitni

handriísins, sjáum vhr enga ástœfeu til afe hafna því.

Ekki getum ver heldr funclife, afe nein ástœfea sh til, afe kalla

þær bœkr norskar, sem samdar eru af Islendingum, hvort sem

þær eru samdar á Islandi cfea í Noregi
,

og hvort sem þær eru

samdar afe bofei Noregskonunga efea eigi. Einmitt þafe, afe Noregs-

konungr felr Islendingi á hendr afe semja cinhvcrja bdk, er vottr

þess, afe Islendingar voru fœrari til þess en Norfemenn ; einmitt

af því þeir voru fœddir og uppaldir á Islandi og höffeu fengife

þar mentun sína, gátu þeir samib þessa bdk, og sömdu hana sem

íslendingar, en ekki sem Norfemenn.

þessvegna verfer Stjdrn eigi köllufe norsk, þd hún kunni afe

vera samin afe bofei einhvers Noregs konungs. Her er einungis

undir því komife, hvort Norfemafer efea Islendingr hafi samife hana.

— Ver þekkjum engan stafe, sem ráfea megi af, afe hún se saman

sett í Noregi og afNorfemanni. Afe minnsta kosti eru þau handrit

hennar, sem finnast í safni Árna Magnússonar öll mefe íslenzkri

hendi og rðttritun ; og þd eigi væri annafe en þetta, benclir þafe

til, afe hún sé samin á Islancli; en mikilvægari er oss her vitnis-

burfer Norfemannsins Peder Clanssens (f 1623), sem segist hafa

talafe vife Norfemann nokkurn, afe nafni Eiich Brockenhuus, sem

árife 1567 hafi verife sýslumafer í Mandals leni, og hafi hann. sagt

fyrir fullt og fast, afe hann hafi sefe alla biblíuna, lagfea út á ís-

lcnzkt mál, skrifafea fyrir þremr hundrufeum ára 1
. — þafe getr

?
) Yer ímyndum oss, að mönnum þyki gaman aö sja, livað Norðmaðr, scm

liföi h ofanverðii 1G. og öndvcröri 17. öld, þckti af íslenzkum bókum, og
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valla veri& efi á, a?> sú bók, sem Erich Broclcenhuns kallafei lit-

legging af állri biblíunni, s& Stjórn. Ef útlegging af allri bibl-

íunni á íslenzku frá 13du öld hefbi nokkumtíma verife til, mundi

hvcrnig hann tnlar um bókfrœöi og mentun Islcndinga, og tilfœrum J)ví

hér það sem hann segir þar um í bók , sem hann kallar Norriges og

omHggende Öers sandfœrdige Beskrivelsc, Kaupmh. 1727, 8, bls. 157

—

158: "Det er troligt, at det förstc Island blcv bygt, brugtc dc ikkc

anden Skrift end dc gamlc Gotiske Bogstave, som blcve da brugtc hcr

i Landet og mand kallede Runcbogslave, [thi Runa cr cn gammel Skrift,

pa.a gammel Maacl] og at Runc, cr at skrive og digte, og findcs de mange-

steds her i Landct udhugnc paa Stecne. Men Islcndcrnc lærde snart anden

Skrift af de Engclskc og Irlænder, som dc havdc mcgcn Handel og Kundskab

med, og eftcrdi de ikke kundc öve sig paa nogcn Krigsbrug og förc Krig

mod andrc Lande, da beílittcdc dc sig paa Skrift og Digt, saa at hvcr

Bondc der paa Landct kunde læse og skrive og det samme lærdc de deris

Börn cftcr sig, den enc Old cfter dcn anden,, hvilkct cndnu er gcmcnlig

viis dcr paa Landet, saa at naar Laugmandcn gaar paa Tingct med sin

Lougbog , da bær og hvcr Laugrettismand sin Lougbog mcd sig. Saa

havc dc i gammel Tid der paa Landct sammcnskrcvit atskilligc Bögcr,

en liden Cosmographiam og dcrhos cn Chronologiam om alle Landc og

Riger i Vcrdcn og hvilke Kongcr i dc bcsynderligstc Landc regicrct havc

indtil dcn store Mandedöd Anno 1350, og bcsyndcrlig hvad sig i disse

Nordiske Landc tildragct haver, under hvcrt dcrcs Dato og Aarstal flit-

telig antegnct. Den förste ílistorie dcr findes, som Biscop Islcif mcnis

at havc sammcnskrcven, som var dcn förste Biscop til Skaaleholt paa

Island Anno Christi 1057 og dödc Anno 1080, indlil K. Magnus S.

Olufsson. Mcn hand havcr flittelig anteg'net i sin Chrönikke dcris Navne,

som indtil hans Tid varc koinne fra Norrige og til Island at boe og om

dcris Sclskab og deris Landnarn, det er, hvor dc ere först ^komne der

paa Landet og have tagct sig Bocstcdcr og bygt og boet, og hvorledis

Fiorde og Elver, Sund og Viiger, Skæcr og Næs, Ficld og Klippcr, Bicrg

og Dalc, Mark og Engc og slctte Platscr og Gaarde og andre saadanne

Steder erc nævnte af dcris Navnc, som der crc ankomnc og boct, ellcr

andcn Hcndelsc dennem er tilkommcn paa de Stedcr og Pladser. Der-

næst den Historie, som Are Prcst skrcv, som var kaldet dcn Frode (det

er, viis og velforfarcn) og dödo Anno Christi 1148. Dcn trcdic havcr

Snorc Sturlesön sammenskrcvit , som var Laugmand paa Island og dödc

heden vcd Anno Christi 1219, og siunis mcst fuldkommcn. De havc og

udsæt paa deris Tungemaal af Latincn mangc Bögcr, besyndcrlig Chrö-

nikkcr, som findes endnu dcr paa Landct og mangc saadanne Bö-

ger ere og komnc hid til Landct. Ligesaa haver dc udsæt Franskc

°g Engelskc og andrc Lands HÍSlorier paa deris Maal, og mcstc.Par-
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hún valla vera svo undir lok libin, ab hennar vœri hvergi getib.

f>ab var ebliligt, ab Erich Brockenhuus , sem eigi hefir lesib

bókina og líkliga eigi skilib hana, hfcldi þab væii útlegging af

biblíunni, og eptir stœrbinni ab dœma var þab og líklegt, ab hiín

væri útlegging af allri biblíunní. — Af orbum Peder Claussens

verbr eigi söb, hvenœr hann haíi talab vib þenna Erich B/ocken-

huus 1

, en gevi menn ráft fyvir þab hafi vevib 1570 og teli þaban

300 ár tilbaka, þá ætti Stjórn ab vera komin til Noregs ár 1270.

Hver veit, nema þab skinnblab af Stjdrn, sem getib er um í

"Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur, udgivet af Chri-

stian C. A* Lange , Iste Aargang" bls. 40, sh leifar af þess-

ari bók. — þab er kuniiugt, ab Norbmenn ntí finna ab því vib

oss Islendinga, ab vör köllum þab mál Islenzku, sem Islend-

jngar ritubu á 12. og 13. öld ; en hfer sjáum rhx þd, ab Norb-

mabrinn Peder Claussen kallar þessa túngu íslenzkt mál.

Hann vissi, ab þetta mál var dautt íNoregi, og fann, ab r&tt var

ab kenna þab vib þab land, þar sem þab lifbi á vörum þjdbar-

innar, en óebliligt, ab kenna þab vib ])ab land, þar sem menn

skildu þab eigi lengr. Peder Claussen segir oss enn fremr, ab

flestallar lagabœkr á bókfelli , sem vibhafbar haíi verib í Noregi

allt fram á sína daga, hafi verib ritabar á Islandi, og ab margar

íslenzkar bœkr hafi komib til Noregs. — þetta má og sjá af lýs-

ingu þeirri á skinnbóka brotum, fundnum í Noregi, sem finst í

fyrsta árgangi hins norska tímarits sem vfcr nefndum ábr, því

morg af þessum brotum eru meb íslenzkri hendi og réttritun. —
Meb því einlægar samgöngur voru milli Islands og Noregs og

sumir Islendingar höldu ýmist til á Islandi eba í Noregi, sumir

hafa farib þangab alfamir og tekib ser þar bústab, þá var þab

ebliligt ab íslenzkar bœkr flyttist þangab. fannig hefir Islend-

ten af de Pergamcntis Lougbögcr, som indtil dcnnc Tid have

været brngt lier i Landet, de erc skrcvnc paa Island. En ycI-

byrdig NorsU Mand, Ycd Navn Erich Brockenhuus, som hcdcn

ved Anno 1567 havdc Manddals Læn i Bcfalning, sagdc udi

Sandhcd, at have scct dcn gandskc Bibel udsæt paa Jslændi-

ske Maal, skreven for tre Hundrcdc Aar siden og dcn förste

Bogstav i hvert Capitcl var forgyldt. Itcm, der findis og paa Lan-

dct mongc gamlc Kcmpers Historicr, som ikkc andclsteds findes skrevne".

J

) eptir 1583 gat það cigi vcrið, því á því ári dó Erich Brockenhuus,

CSamlinger til det norske Folks Sprog og Historie
,

I, 364, sbr. 365

athugagr. 1*).
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ingrinn Haukr Erlendsson (f 1334) ílutt margar íslenzkar bœkr
til Noregs. Margir Islendingar hafa og án efa gefib vinum eba

íettingjum sínum í Norcgi bœkr. þar á móti mun eigi finnast

ncitt dœmi til, ab Islendingar haíi selt Norbmönnum bœkr sínar.

Sumar af þessum bókum Islendinga hafa Norbmenn afskrifab og

znunu þeir valla Iiafa gert þaÖ meÖ svo mikilli nákvæmni, afe

þeir aldrigi haíi breytt "þar" í "hfcrV, "þahgab" ("hingab",

eba annab þesskonar. þessvegna er þab cngin sönnun þess, ab

bók s& samin í Norcgi, ab Bún cr rituÖ meb norskri hendi og

rettritun, og þar af verbr eigi einusinni ráfei&, ab hún se afskrifub

í Noregi. — Eins og kunnigt er, hafa margir norskir klerkar og

biskupar Ýeri& á íslandi á 13. og 14. öld. Ártó 1238 voru 2

norskir biskupar vígbir til Islands, Sigur&r þfcttmarsson tii Skái-

holts (f 1268) og Bótólfr til Hóla (t 1246). Næst á eptir honum
var Norbmaferinn Henrekr biskup á llólum, vígbr 1247 f 1260.

Á 14. öld voru og aÖ öftru hvoru norskir biskupar bæbi í Skál-

hoiti og á Hólum. þessir norsku biskupar hafa án efa haft meÖ
sfcr eigi fáa norska klerka til Islands. þessir klcrkar hafa ritafe

upp íslenzkar bœkr meb þeirri rcttritun, sem þeir höfbu vanizt í

Noregi. Vera má og, ab Islendingar sjálíir, scm lærfeu í skólum,

sem norskir biskupar hfeldu, t. a. m. í þeim skóla sem AuÖunn

raubi (biskup á Hólum 1313—1321) helt, haíi tekib upp norskt

handarlag og rettritun. Fornbœkr meb hinni svo kölluðu norsku

hendi og rfettritun geta því verib ritabar á Islandi, jafnvel af Is-

lendingum sjálfum, án þess nokkur mabr í Norvegi haíi nokkurn-

tíma vitab af tilveru þeirra.

Sií fyrsta af Noregskonunga sögum, er Norbmenn hafa gefib

tít sem norskt rit, er "Agrip af No r cgsko nunga sögum",
tyrst gefib lit af P. A. Munch í "Samfinger til det hórske Folks

Sprog og HisioHe", 2. B. bls. 273—335, Christiania 1834, síban

í E'orhmanná sögum, X, 377—421. — Ab þetta sögubrot væri

bæbi ritab og samib í Noregi ályktabi Munch af rcttritun þess og

samkvæmni þess vib Theodorik múnk og Fagrskinnu. Finnr

Magmisson cr sömu meiningar í Fornm. s. X. B. Formála bls.

XI og N. M. Petersen vitnar til þessa sÖgubrots sem norsks

Hts f Anruúer for nordisk Oldhpidighed, 1842—43, bls. 285.

Rfcttritun þeirrar einu skinnbókar, sem til er af þessu sögu-
broti, er ab vísu einkennilig og frábrugbin þcirri rfcttritun, sem
semna varb tíbkanlig; cn þab sannar ckki annab en þab, ab hand-
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ritib sé mjög fornt og ritab meban rettritunin var á reiki. Næst-

um því eins einkennilig og ab mörgu lík réttritun er á Reykjaholts

máklaga, sem prentabr er í íslcndínga sögum (1843) 1, 387—392.

Munch hefir líka seinna farib ofan af því, ab sögubrotib sé ritao

af Norbmanni, en segir þ<5, ab efnib sýni , ab þab sé samib í

Norvegi h

Auk þessa sogubrots hafa Norbmenn gefib út tvœr sögubœkr,

sem ab ætlun þeirra eru samdar £ Noregi, nefnilega Fagrs kinnu,

sem er gefin út í Christiania 1847 af P. A. Munch og C. JR.

Unger, og sögu 01 a fs konungs hins helga, sem gefin er

út í Christiania 1849 af R. Keyser og C. R. Unger.— En Munch

lætr sér eigi nœgja, ab eigna NorbmÖnnum þessar sögur; hann

hcldr jafnvel, ab Norbmenn haíi fyrstir ritab sögu lands sfns
,
og

þab sem íslendingar hafa starfab ab sögu Noregs verbr ab ætlun

hans þab, ab þeir hafi afskrifab Norvegskonunga sogur og skotib

inn í þær þáttum um íslendinga. í Antiquités Russes
f

I, 236

—

237 fer hann um þab þessum orbum: "þab scm íslendingar

hafa unnib ab Norvcgs sögu hcfir vcrib nokkub orb-

um aukib af hinum eldri r i tho fun d um. þab er satt,

ab menn eiga ]>eim þab ab þakka, ab þcir hafa af-

skrifab og geymt þær sögur, sem vibkomaNorvcgi, en

oflangt er farib þegar sagt er, ab þeir hafi sett þær
saman. J>ab er aubvitab, ab hin munnliga frásögn

tilheyrir þeirri þjðb, hjá hverri vibburbirnir hafa
farib fram. Ef til vill, tilheyrir íslendingum eigi

h e 1 d r s á h c i b r, a b h a f a fy r s t i r fœ r t v i b b u r b i n a í 1 e t r,

þ v í þ a b s ý n i s t e i g i s e n n i 1 i g t, a b s ú þ j 6 b, s e m r e i t 1 ö g
sín áttatíu árum fyrri en íslcndíngar skrábu sín lög,

hafi eigi haft vit á, ab fœra í letr afreks vcrk kon-

unga sinna. En þar á sýnist cnginn efi, ab íslend-

ingar eiga þann heibr, ab hafa nibrskipab efninu í

konunga sögunum í hinni y firgripsmiklu mynd, sem
vér höfum þær nú í. þab eru þeir, sem hafa safnab

og nibrskipab hinu upphafliga efni, sem þeir síban

hafa fyllt eba aukib meb því ab bœta vib þáttum, sem

J
) Ant. Runs. I, 237—238: "Quoiquc la copic cn soit due, á cc qu'il pa-

rait, a un Islandais, le contenue prouvc pourtant de la manicrc Ia plus

positivc quc Ic livrc a éló rédigé en Norvcgc".



UM FAGRSKINNU OG ÓLAFS SÖGU HELGA. 143

ab mestu leyti eru um athafnir íslendinga í Noregi."

— þessi astlun Munchs viroist oss vera gagnstœb allra sagna

vitnisburbum. J>ó Norbmenn ritubu lög sín fyrr en Islendingar

sín, leicir þó engan veginn þar af, ab þelr hafi nokkurntíma ritab

sögu lands síns.

Nú vill svo vel til, ab ver höfum vitni Norbmannsins Theo-

doriks uiii
,
hverjar norskar bœkr voru til, eba, ab minsta kosti,

hverjar norskar bœkr liann þekti hur um bil 1180. Vör höfum líka

áreibanlig vitni um þær uppsprettur, sem þeir Islendingar jusu

af, sem ritubu Noregskonunga sögur. Ver ætlum fyrst ab tilfœra

frásögn Theodoriks um þab, hvaban hann föklc þekkingu sína um
Noreg, og þá vonum ver líka ab þab muni sjást, hverja þýbingu

þab hefir, ef einhver saga er samkvæm frásögn Theodoriks.

Theodoricus var múnkr í Nibarósi og reit á latínu stutt ágrip

af Noregskonunga sögum , sem byrjar þar sem Haraldr hárfagri

kemr til ríkis
,

og cndar meb dauba Sigurbar Jórsalafara. þetta

ágrip er ánafnab Eysteini erkibiskupi og samansett eptir 1176.

Ab þab se samib eptir 1176 sest af kap. 31, þar sem Theodorik

talar um herför Magnúsar konungs berfœtta og telr upp þá menn,

er meb honum voru: aþar voru og margir abrir, Dagr
fabir Gregoríusar, Vibkubr Jónsson, Ulfr Hranason,

bróbir Sigurbar, föbur Nikulásar, er Eysteinn, ógœfu-
samligr harbstjóri, drap í Nibarósi" 1

. En Nikulás Sig-

urbarson fell 1176 (Snorri: Magnús Erlíngss. saga, kap. 40; Is-

lenzkir Annálar, bls. 72). Sagan er því samin á árunum 1176

—

88, líkliga eptir dauba Eysteins Eysteinssonar meylu 1177, og

ábr en Svcrrir kom til valda, því annars mundi hann eigi kalla

Eystein meylu, sem hcyrbi til Birkibeinaílokknum eins og Sverrir,

^gæfusamligan harbstjóra. —
Um verk sitt segir Theodoricus í formálanum: Eg hMt

þab væri ómaksins vert, göfugi mabr (Eysteinn erki-

hiskup), ab rita þetta stutta ágrip af sögu Norvegs-
fconungaeptirþvísem eg gat nákvæmast komizt eptir

n já þeim, hjá hverjuin menn hyggja ab minning þess-

l

) cap. 31, Langcbek, Script. rcr. Van. V, 338: "fuerunt ct alii multi,

Í^agr, patcr Gregorii, Vithcuthr filius Johannis, Ulfr Rana, frater Sivardi

patris Nicolai, qucm Oustcin, infclix tyrannus, occidit in Nidrosicnsi

metropoli".
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arahlntahelzt lifi, scra v e r k ö 1 1 u m Is 1 e n d i n g a o g s e ni

hafa víbfrægt þessa hluti í sínum fornu kvœ&um, og

þareb næstura því engin þjób er svo fákunnandi og

ómentub, ab hiin hafi eigi cptirlátib eptirkomöndum
sínum nein minningarmörk fo r feb ranna, þá þdtti mer
tilhlýbiligt, ab rita þetta, þd lítiö se, um forfefer

vora". Síban segir Theodoricns , ab hann byri sögu sína á

Haraldi hárfagra, af því menn hafi eigi noi tt áreibanligt kon-

ungatal (eba: af því engin viss konungs ætt hafi ríkt?) fyrir hans

daga, en hann efist þ<5 eigi um ab margir góbir menn hafi uppi

verife fyrir hans daga, en skortr á sagnariturum hafi afmáö minn-

ingu þeirra. Svo segir hann : "sannlcika frásagnar vorrar
verba þeir meb öllu ab ábyrgjast, eptir hverra frá-

sögn vör höfum ritab þetta, því ver höfum skrifab

eigi þab sem ver höfum se&, heldr þaí) sem ver höfum

Her af sjáum ver, ab Theodoricns hefir fengií) frásögn sína

frá Islendingum einum, og aÖ hann vill eigi sjáifr ábyrgjast ab

þab sé satt, sem hann scgir, þar hann hafi ab eins spurdaga til

þess, en hann vill láta alla ábyrgbina lenda á Islendingum , sem

hafa sagt honum soguna. — Tímatal sitt hefir hann einnig fengib

) Langeb. Scriptt. rerr. Dann. V, 312: "Operæ pretium duxi, vir illu-

strissimc, pauca hæc de antiquitate regum Norvagicnsium annotarc, et

prout sagacitcr perquirerc potuimus ab eis, penes quos ho-

rum memoria præcipuc vigcrc crcditur, quos nos Islcndingos

vocamus, qui hæc in suis antiquis carminibus pcrcclcbrota

rccolunt, ct quia penc nulla natio cst tam rudis ct inculta
,
quæ non

aliqua monumcnta suorum antecessorum ad posteros transmiscrit, dignum

putavi hæc, pauca licet, majorum nostrorum mcmoriæ postcritatis tra-

dere. Sed quia constat, nullam ratam rcgalis stemmatis successionem

in liac terra cxstitissc ante Uaraldi pulchrc comati tcmpora, ab hoc ipso

exordium fccimus. Non quia dubitavcrim ctiam antc ejus ætatcm fuissc

in hac tcrra viros secundum præsens seculum probitatc conspicuos, quos

nimirum, ut ait Bocthius, clarissimos suis tcmporibus viros scriptorum

inops dclcvit opinio Liquct itaquc, virorum optimc, cx his, fuisse

ctiam anlc tempora Uaraldi in hac tcrra in bcllicis rcbus potcntcs viros;

scd, ut diximus, illoium mcmoriam scriplorum inopia delevit. Veri-

talis vero sinccritas in hac nostra narrntionc ad illos omni

modo referenda cst, quorum rclatione hæc annotaYimus, quia

non visa scd audita conscripsimus ,

^
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frá íslendingum; um þab scgir hann í l.kap.: "Haraldr h arb- 'l&s*

rábi, sonr Hálidanar svarta kom tii ríklsá 1052ru (á ab

vera 852ru) ári eptir gubs burb. Hann rak fyrst burt

alla smákonunga og var einnsaman konungr yfir

öllum Norvegi í 70 ár. þessa ára tÖlu frá gubs burbi,

s e m v e r h ö f u m s e 1 1 h e r, h ö f u m v e r f y r i r n á k v œ m u s t u

eptirspurn fengiö frá þeim mönnum, sem ver köllum

m e b a 1 k u n n u n a f n i Islendinga, u m h v e r j a ö 1 1 u m b e

r

saman, ab þeir hafi ætíb verib fróbari í þesskonar
hlutum en nokkur önnur þjób á Norbrlöndum. En af

því þab er ætíb torvelt, ab komast ab fullkomnum
s a n n 1 e i k a í þ e s s u e f n i , e i n k u m þ a r s e m m e n n h a fa

enga rithöfunda ser til hjálpar, viljum ver engan
v e g i n n t a k a þ e s s a t ö 1 u f r am y f i r a b r a v i s s a r i , e f h ú n

getr fundizt" 1
.

Theodoticua endar þannig sögu sína: "Eg hefi nu ritab

þessa stuttu sögu um forfe&r vora so vcl sem eg gat,

þó* orbfœrib s5 dfagrt og hcfi cg her farib meb, eigi

þab sem cg hefi seb, heldr þab sem cg hefi heyrt.

þess vegna óska eg, ab cf nokkurr lætr svo lítib ab

lesa þessa sögu og honum, ef til vill, mislíkar, ab eg

h e f i þ a n n i g s k i p ab e f n i n u , ab h a n n e i g i b r e g b i ra e r

u m lygi, því þab scra eg ritabi hefi eg lært af ann-
^rra frásögn. Og viti hann fyrir víst, ab eg mundi
heldr hafa viljab, ab einhverr annarr yrbi til ab

segja frá þessu en eg; en þar eb þab hefir eigi orbib

hingab til, vildi eg heldr gera þab, en enginn yrbi

l

) Cap. I, p. 311: uAnno ab incarnatione domini millcsimo quinqnagesimo

secundo regnavit Haraldus pulchre comatus
?

filius HalTdani Nigri. Uic

primum expulit omncs regu\os et solus obtinuit regnum tolius Norvagiæ

- annis scptuaginta et dcfunctus est. Jlunc numcrum annorum Do-
mini, in vcstigatum, prout diligcntissimc potuimus, ab illis,

quos nos vulgato nomine Islcndingos vocamus, in boc loco

posuimus: quos constat sinc ulla dubilatione præ omnibus

aquilonaribus populis in bujusmodi scmpcr et peritiores et

curiosiores cxstitissc. Scd quia valdc diflicile cst, in bisce ad li-

quidum vcritatem comprebendcrc , maximc ubi nulla opitulatur

scriptornm auctoritas, istum nurnerum nullo modo voluimus præju-

dicare ccrtiori, rcpcriri valct".

10
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til þessi;>? 1 — Af þessum orbum Theodoriks séöt, ab hann hefir

fengib frá íslendingum ekki einungis frásögnina um vibburbina

sjálfa, heklr cinnig alla nibrröbun þcirra í tímanum, allt tímatal-

ib-, ab hann hcíir sjálfr ab cins lagt út á latínu þab sem Islend-

ingar sogbu honum og, cf til vill, valib þab , sem honum þótti

sennilegast ])ar sem frásagnir Islendinga um sama vibburb voru

mismunandi sín á milli (útúrdúrar þcir, sem Theodorih gerir til

ab sýna lærddm sinn, og sem ekkert koma Noregs sögu vib, eru

hans eigib verk); ogab hann eigi þekkir nokkurn norskan sagna-

ritara eba nokkra norska sb'gubó'k. þetta seinasta tekr hann enn

betr fr.am í 13. kap. þar sem hann talar um skírn Olafs konungs

helga. þar segir hann, ab sumlr segi, ab Olafr helgi se" skírbr í

Norvegi; sumir, ab hann se skírbr í Rúbuborg á Frakklandi;

sumir, ab hann sc skírbr á Englandi. Síban segir hann : "Hvort

s c m h a n n h c f i r v e r i b s k í r b r í Jl ú b u b o r g e b a á E n g-

landi, þá er þó svo mikib víst, ab hann var hniginn

á e f r a a 1 d r
, þ á e r h a n n k r ý n d i s t p í s 1 a r v æ 1 1 i , e p t i r

því sem þeir segja, hverjum hclzt er trúanda í þess-

konar h 1 u t u m. g þ a b c r e i g i fu r b a , þ 6 s v o n a h a f

i

farib, hvabólaf snertir, í því landi, þar sem enginn
sagnaritari hefir nokkurn tíma verið, þareb hinu

s æ 1 i II i e r o n y m u s r i t a r h i b s am a u m C o n s t a n t i n u s

mikla, son Con stantiusar og Helenu, ab sumir segi,

ab hann hafi verib skírbr í Biþyníu á seinustu elli-

á r u m ; s u m i r , í M i k 1 a g a r b
i

; s u m i r , íRómafhinu

m

sæla Sylvester páfa, og enn er þab óvíst, hverr sann-

ara hafi ritab". 2 —

1
) c. 33, p. 311: uPauca hæc de anlccessoribus nostris, rudi licct stilo, ut

polui
,

pcrstrinxi, non visa sed audita rctractans. Quaproptcr, si quis

dignatus fucrit hæc lcgerc, cui fortc displicuerit, seriem rerurn gcstarum

sic mc ordinassc, (piæso, ne mc mcndacii arguat, quia alicna rcla-

tione didici, quod scripsi. Et sciat pro certo, me istarum rerum

relatorem alium potius voluisse, quam mc, quod quia hactcnus non con-

tigit, me malui quam neminem.

2
) c. 13. p. 321: „Sed sive llothomagi sivc in Anglia baptizatus fucrit, tunc

constat cum fuisse provectioris ætatis
, quando martyrio coronatus cst,

qucmadmodum illi dicunt, quibus maximc in hujusmodi crcdendum cst.

Ncc mirum dc Olavo hoc contigisse in illa terra, ubi nullus anti-

quitatum unquam scriptor fuerit, curn idcm scribat bcatus Uicro-
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Meb orbunum u
í því landi, þar sem enginn sagna-

fi t a r S h e f i r n o k k u r n t ím a v e r i b"
,

gctr eigi verib meint

nokkurt annab land, en Noregr. Svo mikib er þá víst, ab The-

odoricus hvorki hefir seb eba heyrt talaí) um nokkra norska sögu-

hók, og er þó líklegt, þar hann ætlabi ser ab rita Noregs sögu,

ab hann hafi spurt sig fyrir og verib sér úti um öll þau áhöld,

sem fáanleg voru í Noregi. Hann ncfnir eigi heldr neinar nor-

rœnar bœkr, nema lög Olafs konungs helga 1 og Noregs
konunga tal, 2 sem eigi hefir innihaldib annab en konunga

nÖfnin og hve mörg ár hverr þeirra sat ab ríki álíkt og hinar

fornu konunga ra&ir Svía og Dana. f>ar ab auki sýnist hann ab

hafa haft ritabar helgisögur (legendœ) um Olaf konung hclga. 3—
þetta eru allar þær norrœnar bœkr, sem seb vcrbr af verki hans,

aÖ hann haíi þekt eba hagnýtt. — þab mun því vera óhætt ab

fullyrba, ab her um bil 1180 haíi Norbmenn ekki verib búnir ab

rita neinar bœkr, nema lög, og, ef til vill, helgisögur eba andligar

rœbur. — Meb því Theodoticus vitnar til Islendinga einna, en

þekkir engan norskan sagnaritara og cnga norska sögubók, og

vitnar aldrei til munnligrar frásagnar Norbmanna, þá liggr þab í

augum uppi, ab allt hvab hann segir um Noreg og Norbrlönd (ab

því undanteknu, sem hann heíir tekib úr latínskum bókum) er

íslenzkt. þab er því einmitt vottr um íslenzkan en ekki norskan

uppruna, þegar einhver saga er samhljóba sögu Theodoriks. þess-

nymus de Constantino magno, filio Constantii et Hclcnæ, quod quidam

dicant, cum Bithyniæ baptizatum fuissc in ultima scnectute^ alii Constan-

tinopoli 5 quidam Romæ a bcato Sylvcstro Papa, ct adhuc sub judice lis

est, quis vcrius scripserit".

1

) c. 16. p. 324: Legcs patria lingva conscribi fccit, juris et modcrationis

plenissimas, quæ hactcnus a bonis omnibus tcnentur ct venerantur.

2
) c. 20. p. 330: Kanuto et filio ejus Sveinoni ct Hakoni ncpoti ejus ad-

scribuntur anni quinque in Catalogo regum Norvagicnsium.

*) c. 20. p.330:
<{
Quo modo vcro mox omnipotens deus mcrita martyris

sui Olavi dcclaravcrit cæcis visum rcddendo et multa commoda ægris

mortaiibus impcndcndo, et qualitcr cpiscopus Grimkcl, qui fuit íilius fra-

tris Sigvardi cpiscopi, qucm Olavus, filius Tryggva, secum adduxerat de

Anglia, post annum et quinquc dics bcatum corpus e terra levaverit et

in Ioco dccentcr ornato rcposucrit in Nidrosicnsi mctropoli, quo statim

pcracta pugna transvcctum fucrat, quia hæc omnia a nonnullis me-
nioriæ tradita sunt, nos notis immorari supcrfluum duximus".

10*
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vegna gctum vcr eigi seb, ab þab se nein sönnun fyrir norskum

uppruna hins ábrnefnda "Agrips af Noregs konnnga sög-

um", ao þab er samkvæmt sögu Theodoriks. — AÍiir þeir vitnis-

burbir um uppruna Norvegs sögu, sem finnast í verki Theodoriks,

raæla mdti þeirri ætlun Munchs $ ab Norbmenn hafi sjáliir r)tab

sögu þjóbar sinnar. Sama cr ab segja um þau vitni, sem fmnast

í bókum Islendinga. þeir Islendingar, sem ritab hafa Norvegs

sögur, vitna aldrei til nokkurs norsks sagnaritara eba nokkurrar

norskrar sögubókar; þar á móti vitna þeir til munnligra frásagna,

og hinir yngri til hinna eldri, t. a. m. Oddr Snorrason og Snorri

Sturluson til Sæmundar og Ara.

Ab Sæmundr í'róbi ritabi Norcgs sögu, er alkunnugt (Islend-

ingabók kap. 7; Fornm. s. X, 275—276 ; 288—89); en um áhðld

hans vita menn ekkert. — Ari fróbi ritabi líka Noregs sögn, eigi

cptir norskum bókum, heldr sögusíign, sem gekk mann frá manni.

Um hann segir Snorri Sturluson í formála Heimskringlu : "Ari

prestr hinn fró&i þorgilsson, Gcllissonar, ritabi

fyrstr manna hcr á landi at norrœnu máli frœbi bæbi

fo r n a o k n ý j a ; r i t ab i li a n n m e s t í u p p h a f i s i n n a r

bókar um Islands bygb ok lagasetning; síban frá lög-

sögumönnum, h versu lengi hverr hafbi sagt; okhafbi

hann ára tal fyrst til þess er kristni kom á Island;

en síban allt til sinna daga. Hann jók þar ok vib

mörg önnurdœmi, bæ&i konunga æli í Noregi ok Dan-
mörk ok svá áEnglandi; ebr enn stórtíbindi, ergjörzt

höfbu her á landi. Ok þykir mörgum vitrum mönnum
hans sögn öll morkiligust; hann var forvitri ok svá

gamall, at hann var fœddr næsta vetr eptir fallllar-

aids Sigurbarsonar. Hann ritaði, sem hann sjálfr segir,

æfl Noregs konunga eptir sögu Odds Kollssonar Hallssonar

af Síðu ; en Oddr nam at þorgeiri afráðskoll
,
þeim manni, er

vitr var ok svá gamall , at hann bjó Já undir Niðarnesi, er

Hákon jarl enn ríki var drepinn".

Sá íslendingr sem hæst á eptir Ara reit Noregs sögu var

Eiríkr Oddsson. Hann reit bók, scm hbt Ilryggjarstykki, um
Harald gilla og syni hans

,
Magnús blinda og Sigurb slembi og

allt um dauba þeirra, cptir sögn Einars Pálssonar, Gubríbar Birgis

dóttur, Halls þorgeirssonar, hirbmanns Inga konungs, Hákonar

maga lends manns þeirra Haraldssona, Kctils prófasts í Alaborg og
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fleiri manna, en sumt reit hann eptir sjálfs síns hcyrn eba sýn.

Snorri tekr þao fram, ao liann hafi fyrstr ritab um Sigurb slembi,

orustur hans ferbir og dauoa. (Snorri : Saga af Sigurbi, Inga og

Eyst. c. 4. 7. 10-12). Ab Eiríkr Oddsson haíi verib íslendingr, en

eigi Norbmabr, sest af orbum Snorra (á sama stab c. 11.): „Ei-

ríkr var í þenna tíma löngum í Noregi." — Allir þeir, er

seinna hafa ritab um sama efni, hafa hagnýtt bók Eiríks Oddssonar.

A seinni hlura tdlftu aldar reit Oddr Snorrason, miínkr á

þingeyrum, Olafs sögu Tryggvasonar á latínu (Fornm. s. III,' 172-

173; X, 371). Af þessari sögu Odds eru nií til tvær lítleggingar

á íslenzku: önnur, sem prentub er í 10. bincli af Fornmanna-

sögum og önnur sem finnst í hinu íslenzka handrita safni í Stokk-

hölmi QAntíqvarisk Tío'sskr. 184G— 1848. bls. 100).

Oddr tilgreinir sjálfr, livaban hann hafbi sögu sína: "þessa
s ö g u s a g b i m e r Á s g r í m r á b 6 1 i Vcstlioason, B j a r n i

p r e s t r B c r gþ 6 r s s o n
, Gellir þ o r g i 1 s s o n , II e r d í s D ab a-

d 6 1 1 i r
, þ o r g e r b r þ o r s t e i n s dó 1 1 i r , I n g u b r A r n 6 r s-

dóttir. |>essir mcnn kcndu mer svá sögu Olafs kon-

u n g s, s cm n ú c r s ö g b. E k s ý n d a b 6 k i n a G i t s u r i II a 1 1 s-

syni ok retta ek hana eptir hans rábi ok hafum ver

]
} ví h al d i t s íb an (Fornm. s. X, 374)."—Afþeim mönnum, sem sögbu

Oddi söguna, þekkjum verÁsgrím ábóta Vestlibason, scm d<5 1161

(Islenzkir Annálar, bls. 66) og Bjarna prcst Bergþórsson, sem dó

1173 (íslenzkir Annálar, bls.70). En fyrir utan þessar ínvmnligu frá-

sagnir hefir Oddr vibhaft verk Sœmundar og Ara. Hann yitnar

til Ara um aldr Olafs Tryggvasonar, ])á cr hann kom í Norcg

(Fornm. s. X, 275); til Sœmundar um þingib á Dragseibi ("])essa

þings getr Sœmundr prcstr hinn fró&i . . . Svá hcfir Sæmundr
ritaíi um Ólaf konung í sinni bök", Fornm. s. X, 289); í kap. 69

(Fornm. s. X, 361) cr vitnab til sagnar Sverris kónungs uat

a 1 d r i h e f b i h a n n h c y r t d œ m i t i 1 , a t n e c i n n k o n u n g r

nafi stabit í lyptingu í þvílíkri atsökn, og gcrbi sik

svá aubkendan, at allir mætti sjá hann í o r r o s tunn i".

~~" þetta er líkliga munnlig cn cigi skriflig sögn Sverris. Af
þessum stab verbr eigi sannab, ab Svcrrir hafi ritab nokkub um
Olaf konung. —

- Gunnlaugr Leifsson , nuínkr á |>ingeyrum , dáinn 1218 eba

V21 ^ (íslenzkir Annálar, bls. 94), hefir líka ritab á latínu sögu

^lafs konungs Tryggvasonar (Fornm.s. III, 163). StS saga er nú
'
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týnd, cn hún heíir verib hagnýtt af þeim, er seinna hafa ritab

sögu Ólafs Tryggvasonar , t. a. m. af hofundi þeirrar Olafs sögu

Tryggvasonar , sem prentub er í Fornmanna sögum, I—III. bindi.

Gunnlaugr ritafei þat eina, er hann heyrfei af sannorbum mönnum

ok einkanliga samanlas hann þat , sem hann fann í bókum Ara

prests hins fró&a (Fornm. s. III, 163). Á ö&rum stab (Fornm. s.

III, 173) er sagt, ab Gunnlaugr haíi lært söguna af hinum sömu .

mönnum, sem Oddr Snorrason lærbi sína sögu af, sýnt Gizuri

Hallssyni bókina, Gizurr hafi haft hana hjá ser í 2 ár ok leife-

rétt hana, þar sem þurfa þdtti. En hvergi er þess getib, ab

Gunnlaugr hafi þekt eba vibhaft neina norska bók.

Hérumbil 12 árum eptir dauba Gunnlaugs er Snorri byrjabr

á og afe líkindum langt kominn meb ab samansetja sínar Noregs

konunga sögur. þetta sést af Sturlunga sögu V, 11, því þar

segir svo vib árib 1230: "Nú t<5k at batna mei þeim Snorra

ok Sturlu ok var Sturla opt í Reykjaholti. Lagfei

Sturla mikinn hug á, at láta rita sögubœkr eptir bók-

u m þ e i m , e r S n o r r i s e 1 1 i s a m a n ,\ — þab er aubséfe , a?)

Sturla gat eigi látib rita eptir sögubökum þeim, er Snorri setti

saman, nema töluvert af þeim væri ]>á þegar búií). Snorri þekkir

eigi norskar sögubœkr eba norska sagnaritara. Hann segir reyndar

á einum stab (Saga af Sigurbi, Inga ok Eyst. kap. 32) "svá hefir

Sverrir rita látife"; en af þessum orbum má afe eins rába þab,

ab Sverrir hafi látib rita eitthvab um Eystein konungj Haraids-

son, föburbróbur sinn, en líkligt er ab hann hafi látib einhvern

Islending gera þab, einsog hann valdi Islendinginn Karl ábdta

Jdnsson til ab rita sögu sjálfs sín.

þareb Noregs konunga sögur Snorra eru ritabar um 1230

eba fyrri, þá getr þab eigi komib til mála, ab hann haíi hagnýtt

Fagrskinnu. Hinsvegar getr höfundr Fagrskinnu, hvab tímann

snertir, hafa hagnýtt verk Snorra, jafnvel þó Fagrskinna eigi

væri yngri, en útgefendrnir halda (um og fyrir 1250). — Til ab

gcta dœmt um, hvernig Fagrskinna er orbin til, er þab naubsyn-

ligt ab ákvarba, á hvcrjum tíma hún cr sett saman. Hér verba

menn ab taka til greina aldr handritanna.

Af Fagrskinnu hafa verib til 2 skinnbœkr: önnur sem nú

er meb öllu týnd; hana kalla útgefcndrnir A; eptir henni eru

ritabar pappírsbœkrnar 52 fol., 301. 4. og 303. 4 í handritasafni

Árna Magnússonar (— AM); önnur, scm útgcfendrnir kalla B;
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eptir henni eru ritaoar pappírsbœkrnar AM. 51. fol. og 302. 4.

Af A, sem ritúð Jieíir verib á 14. öld, veror ekkert ályktaö um
aldr sögnnnar, en af Arnniœblingatali í B má ab minsta kosti

sjá aldr skinnbdkarinnar og, svo framarliga sem Arnmœfelinga-

tal er ckki yngra en aorir hlutar sögunnar og afskrifarinn eigi

befir breytt þyí, einnig aldr Fagrskinnu. — Utgefendr Fagrskinnu

hcimfœra aldr skinnbókarinnar B
,
og , ab því er virbist, einnig

Fagrskinnu sjálfrar til tímabilsins 1225— 63, eba þd heldr til

fyrri hluta 13. aldar, 1225—50. þetta rába þeir sumpart af orbunum

"Margret drottning, er Hakon konungr á
n

,
snmpart

af rettritun og stafagjörb þess skinnblabs, sem til er af skinn-

bókinni B 1
; — Af Arnmœdlingatali sjálfu má nákvæmar ákveba

aldr skinnbókarinnar
,
því Skúii Bárbarson cr þar nefndr liertogi,

en hann fckk hertoganafn'1237 (Hákonar s. llákonarsonar kap. 190);

Kniítr liákonarson galins er nefndr jarl, cn hann fökk jarlsnafn

vetrinn 1239—40 (Hák. s. Hák. kap. 211). Hcr vib bœtist, ab

orbib aán ,. sem lítgefcndrnir hafa bygt á œtlun sína um aldr

skinnbókarinnar, er, ab ölluin líkindum, rangt skrifab í afskript

Ásgeirs, þeirri er Fagrskinna er gefin dt cptir, því fyrir orbin
uhertoga varMargrct d r o t tn i n g, e r H áko n konungr á"

hefir verib skilin eptir eyba bæbi í AM. 51 fol. og AM. 302. 4.

') í forinálanum bls. XIII fara þeir um það þessum orðum: ^AIIc for-

haandenværcndc Papirsafskriftcr lade sig saalcdcs henförc til cn af dc

to Pcrgamcntscodiccs, Torfæus's Compcndium cllcr dcn cgcntligc Fagr-

skinna, som vi i nærværcndc Udgavc kaldc A, og den andcn, til hvil-

kcn dct fundnc Mcmbranfragmcnt hörer, og som vi hcr kalde B. De

orthographiskc Egenhcdcr i hcggc Classcr af Afskriflcr vise, at baade

A og B erc skrcvne af Nordmænd, ikkc af Islændinger ; imidlertid cr

dct tydcligt, at A maaskcc cr ct Aarhundrcdc yngrc end B. Dcnne

udmærker sig ncmlig, hvad der af Facsimilct tilstrækkeligt kan sees,

ved en meget antik Haand og fortrinlig Hctskrivning , saadan som
man kun finder i Codiccs og Diplomcr fra Istc Halvdcl af

l3dc Aarhundrcdc. Endogsaa Acccntcr findcs hist og hcr til-

föicde ovcr lange Vocalcr og Diphthongcr^ d og ð adskilles megct nöie.

Dcn vcrbale Rcciprokform cndcr altid paa -sk Csom biosk i 4 Linic

paa lstc S. af Fragmcntet), ikkc paa ast" ellcr z. Ncdskrivningstidcn

betcgnes ogsaa tcmmclig nöie vcd disse Ord i Arnmödlingctallct:

„Margret dróttning, er Ilakon konungr á
n

: IJogcn er altsaa

skrcven eftcr Kong llaakons Giftcrmaal mcd Margrctc Skuledattcr, og

för Kongcns Död 1203.
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í AM 302. 4. hefir þessi eyba aldrigi verib fyllt, en í 51 fol. er skrif-

ab íhana meS hcndi Árna Magnilssonar : "h. var M. drotning er II.

konungr átti'. Vér efumst eigi um, aí> ,,átti" sé hinn rfetti lestrar-

máti, og má af lionum sjá, ab skinnbtfkin B er eigi ritub fyrr

en eptir dauba Hákonav konungs Eákonar sonav 1263. —
Meo því ntí oss vir&ist eigi vera ástœoa til ab halda, ab

Arnmœblingatal se sctt scinna saman cn Fagrskinna sjálf, og eigi

heldr, ab orbunum : "hertogi" og "jarl" se smeygt inn eba

orbib ,,á" se breytt í ,,átti" af ritaranum (því haldi mcnn þab, þá missa

líka orbin : ,,á því l andi, þat, þangat" allt sitt gildi), þá er

þab ætlan vor , ab livorki skinnbókin B so ritub no Fagrskinna

samin fyrr en eptir 1263. — Nú má nærri geta, ab sá mabr,

sem fór ab rita Norcgs sögu svo seint á tímum, hafi eigi ritab

liana eptir munnligum frásögnum, hcldr bókum, því um þær

mundir voru íslendingar btínir ab semja svo margar og ágætar

Noregs sögur, og þá hafa líkliga margar sögur verib til, sem nií

eru týndar. Fagrskinna ber þab og meb ser , ab hún er eigi

annab en ágrip af eldri ritubum sögum, þó* hún vitni eigi til þeirra.

BIs. 99, þar sem íalab er um, ab Magniís göbi kom Rögnvaldi

Brusasyni til ríkis vestr í Orkncyjum, cr þó vitnab til Orkneyinga

sögu: „Um hans daga gerbisk missætti milli Rögn-
valds ok þorfinns föburbróbur hans, sem getit er £

jarla sögunni." Einmitt um hib sama segir Snorri {Magn. gób.

s. kap. 37) : J> e s s i u r fe u u p p h ö f t i l d e i 1 u þ c i v v a f v œ n d a

ok er frá því löng saga. — Ab höfundr Fagrskinnu hati

hagnýtt annabhvort verk Snorra sjálfs eba sömu frumrit og hann,

skulum vcr seinna leitast vib ab sýna. —
Ab Fagrskinna sc samin í Noregi vilja utgcfcndrnir sanna

af þeim or&atiltœkjum í kap. 61 bls. 49 og kap. 188 bls. 126,

þar sem talab er um Island sem annab land en höfundarins, nefni-

liga bls. 49: „frá þcssarra manna orbum hafa menn
minni haft á þ ví landi" og bls. 126: "þá er þar var
liallæri" og b!s. 127: "H a r ál d r konungr scndi þangat
klukku". — þyí vcrbr eigi ncitab, ab þegar íljótt er litib á

þessi orb, sýnast þau benda til þess, ab bókin se eigi samin á

Islandi; en þð svo væri
, þá leibir engan veginn þar af, ab hún

sc samin í Norvegi ; liiín gæti þá eins vel vcrib samin í Fær-
eyjum eba Orkncyjum. I Fagískinnu finnst ekkert orb, sem bendir

til, ab hún sc sett saman íNorvcgi; en vilí menn vibhafa sömu
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abferb, sem dtgefendr Fagrsk inn u
, þá má sanna, ab hiín sð eigi

samansett í Norvcgi, því bls. 3 er Norvcgr kallabr "þat land".

þar er sagt um Harald hárfagra : II a n n v a r speki m a b r m i k i 1
1,

forsjáll ok ágjarn, hermeb styrkti hann hamingja ok

fyrirætlan, at hann skyldi vera yfirmabr Norb-

manna ríkis ok af hans ætt hefir tignazk þat land
h örtií ok svá man v c r a j a f n an'\ Orbib "þat" stcndr hcr

í öllum handritum sögunnar. ,,þat land" gctr hér cigi verib

annab en Norvcgr. Meb sömu abferb mætti og sanna, ab skinn-

bókin AM 619. 4, sem Norbmenn cigna ser 1

,
líkliga af því htín

cr ritub meb norskri rettritun, s& eigi samansctt í Noregi, þyf

þar er tala& um Noreg sem annab land en höfundarins. PrásÖghín

um jarteiknir Olafs konungs helga hcfst þar þannig á bls. 104:

Norbarla liggr land þat í heims bygb þessi, cr Nor-

c g r h e i t i r. þ a t v a r b y g t t i l s k a m r ar s t u n d a r [m y k-

illi ok margskonar ðsib 2
. Fylgdi fólk þat fjandans

villu ok triíbu fáir á gub s misk un n, f y r i r þ ví at fjand-

inn hafbi kafoa þá í útrtí mikilli ok undir sik lagt

meb ofmctnafear ríki En þá rcb fyrir Norcgi
hinn helgiOlafr konungr, hann var mykill gubs dýr-

lingr, mildr at sannu ok miskunsamr, sannsýnn um
alla luti, þá er til gœzku horfbi. I Noregi var hann
fœddr ok þaðan var hann æzkabr. — Hvab ntí áhrœrir

orbin "þat land, þangat, þar" í Fagrskinnu, þarsem talab er um
Island, þá liggr ]>ab raunar beinast vib, ab ímynda sör, ab þau

se btíin til af norskum afskrifara; en þó* cr cngan vcginn víst,

ab svo sc. þau gcta vcrib skrifub á Islandi og af fslendingi,

því vör þckkju mab minnsta kosti cina sögu, scm vcr vitum um,

ab htín er samin af Islcndingi, og í hénni cr talab uni ísland eins

og menn mundu tala um ]>ab í títlöndum. J>ab er saga Gub-

mundar biskups Arasonar. I Stokkhólms hándritinú af Gub-

mundar sögu, Nr. 5. fol. 1. kap. er Islandi lýst þannig: ,,Greindr

Gubs þjón (o: Gubmundr biskup Arason) var biskup á því
1 a n d i, c r b œ k r k a 1 1 a T h i l c , e n N o r o m e n n n c fn a I s 1 a n d.

Má þat ok vcl scgjast eiginligt nafn þeirrar eyjar,

þ v í at þ a r c r í s s í n 6 g b æ b i 1 a n d s ok 1 a g a r. A s j á n u m
') í Athugascmdunum við Ólals sögu helga bls. 122 cr rrásÖgnin um jnr-

tciknir Olafs konungs kölluð "d c n norske Homilic."
*) frá [þannig^ hér hcfir rilarinn Ifkliga hlaupið yiir citt hvað.
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liggja þeir hafísar, at meb sínum ofnœgiligum vexti

taka þeir at fylla norbrhöfin-, en yfir há fjöll lands-

iins svá óbræbiligi r |j öklar mefe y f i r v æ tt is h æb ok

vícld, at þeim mun útrúligt þikkja, sem fjarri eru

fœddir. Undan þeim fjalljöklum fcllr meb atburb
stríor straumr meo frábærum flaum ok fiílasta fnýk,

svá at þar af deyja fuglar ílopti, enmennájörou
ebr kvikvendi. þau eru fjöll ö nnur þess lands, er

orser verpaœgiligum eldi m e b g r i m m a s t a g r j <5 1 k a s t i,

svá at þ a t brak ok bresti heyrir um a 1 1 1 landit svá
vítt sem menn kalla fjórtán tylftir umbergis at

siglar&ttleifti fy r i r h v e r t n e s. K a n n þ e s s i 6 g n a t

fylgja svá mikit myrkr forvioris, at um hásumar um
mibdegi s5r eigi handagrein. f>at fylgir þessum fá-

dœmum, at í sjálfu hafinu, viku sjáfar subr undan
landinu, hefir uppkomit af elds ganginum stóYt fjall,

en annat sökk ni&r í stabinn. Keldur vellandi ok

brennusteinn er þar í nög; skdgr cr þar engi, utan
björk, ok þ 6 lítils vaxtar; korn vex í fám stöbum
s u n n a n 1 a n d s o k e i g i n e m a b y g g, F i s k r v a b d r e g i n n

ok biínyt erjaralmennings matr. Ey þessi liggr svá
norbarliga undir Zod i aco, at hennar nebri hluti hefir

í sumumstöbum samhaldinn dag meb sólskini björtu

mánab ebr meir í enda geminorum ok upphafi cancri.

En um vetrar tíb, þá cr sólin cr í capricorno, er hon

yfir þess lands emisperium lítib um fjdrar stundir

náttúrligs dags, þdtt hvárki meini fjöll ne ský.

Landit er víbast bygt meb sjánum, en skerbist mest

austan ok vestan. Tveir eru þar biskups stólar, sinn

í hvárn hluta lands, eru þeir af þeim tíu, er undir

1 ú t a crkistólinn í N i b a r 6 s i
, þ a r s cm h v í 1 i r á g æ tr

gubsmabr, herra Olafr konungr Haraldsson. Sætib

n o r b a n 1 a n d s héi ti r Holer. F y r s t i bi s k u p II o 1 e n s i s v a r

h cilagr Jóhann es, annarr Ketillus, þribi Bero, fjórbi

Branclo, fimti Gubmundr. Sybra sætib heitir Skál-

holt, sat þar fyrstr Islavus, annarr Gizerus, þribi

Magnús, fjórbi þorlakus primus, fimti Klængus, sctti

heilagr Þorlákr, sjaundi Paulus, áttandi Magnús ,)
.

Af þcssari lýsing á íslandi mætti draga þá ályktun , ab höf-
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undr sögunnar væri eigi íslendingr, ef hann lýsti ser eigi sjálfura

sem barnfœddum og uppöldum á Islandi.

En þab gerir hann í sömu sögu kap. 81: þorgerbr het

kona gömul, köllub kráka, hon var skaphöro mjök
ok þ<5 truföst í öferu lagi. Hon hafbi verib (meb)

herra Gubmundi biskupi, þá er hann var í Odda hjá

Sæmundi, ok sagbi marga góba hluti af hans fram-
ferb ok háttum, sem sannir mundu allir vera. iþá er

h o n v a r f i m t u g a t a 1 d r i o k þ r i m v e t r u m m e i r, 1 6 k

hon augna verk svá sterkan, at bæbi hennar augu
sukku meb sprungnum sealdrum, ok f<5r or vágr ok

holdftíi. Varb hon meb öllu steinblind ok stdb meb
því um XXX ára. Hon hafbi hjá sör dagliga vatn

Gubmundar biskups ok bar þ a t u p p í s k o 1 1 a n a o k

þóttist linan af fá, er kalt var. Meb hjartaligu ákalii

ok áheitum bab hon til hins gó"ba Gubmundar ser

miskunnar ok vægbar síns meinlætis. Margan tíma
sótti ekbróðirArnsgrJmr henni þetta vatn í mínum
barndómi, því at hon var með feðr mínum fimtán
Vetr ok þar andaðÍSt hon. Sem hon haf&i Lxxx ára
ok þrjií ár, fékk hon sýn sfna á Gubmundar dag ok

var skygn, svá at hon sá mann á hesti um hálffjórb-

ungs veg. Prófaði þetta faðir minn ok margir aðrir

dugandi menn. En hon lifbi tvá vetr síban.

I Heimskrínglu, Ilaralds s. harbr., kap. 37 er sagt umllallddr

Sorrason : "fóv h a n n t i 1 I s 1 a n d s o k g e y r b i þ a r (o : á Is-

landi) bú í Hjarbarholti". — Orbib "þar" cr ekki í Prísbdk

(AM. 45 fol.) og eigi heldr í Eirspennli (AM. 47 fol.), en í Jöfra-

skinnu hefir þab verib
,

því þab stendr í pappírsbókinni AM. 38

fol. (bls. 542), sem ritub er eptir Jöfraskinnu. þetta orb er

merkiligt, hvort scm Snorri heíir riíab þab eba ekki. Hafi hann

ritab þab, þá scst þaraf, ab Islendingar fdru eigi í nákvæman

reikning meb þcsskonar orb ; hafi hann eigi ritab þab, scst þar af,

þcsskonar orb gcta aubveldliga komizt inn í textann, þó þau

hafi ei upprunaliga stabib þar. Oss er nær ab halda, ab Snorri

hafi ritab þetta orb og hann hafi haldib huganum svo fast vib

Noreg, ab hann talabi um Island einsog hann mundi hafa gert, cf

hann hefbi vcrib í Norcgi. — En þcgar Islcndingar lýsa íslandi,

sem öbru landi cn sínu, mun þab þd optar koma til af því, ab
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þéir biíast vib eba ætlast til aÖ verk þeirra se lesib í útlöndum,

og til þess hefir Arngríinr múnkr ætlazt. A% íslendingar bjuggusf vib,

ab sogur þeirra yrbi lesnar í útlöndum, má mebal annars sjá af

formála Olafs sögu helga (Fornm. s. IV, 5). f>ar segir sá Islendingr,

sem ritab hefir söguna : "Veit ck, at svá man þikkja, ef

utanlands kemr s j á frásögn, scm ek hafa mjök sagt

f r á í s 1 e n z k u m raönnum; e n þ a t b c r r t i 1 þ e s s , a t í s-

1 e n z k i r m e n n
, þ e i r e r þessi t í b i n d i s á c & r h e y r & u

,

b á r u h i n g a t t i 1 1 a n d s þ c s s a r f r á s a gn i r , o k h a f a m e n n

s í & a n a t þ e i m n u m i t. E n þ ó r i t a ek f 1 e s t e p t i r þ v í,

s e m e k f i n n í k v æ & um s k á 1 d a þ e i r r a , c r v á r u m e fe

Olafi konungi." — f>annig er eigi ólíkligt, afe höfundr Fagr-

skinnu híili búizt vií), ab hún yr&i lesin í útlöndum, einkum í

Norvegi, efea jafnvel a& hann hafi œtlab hana Norvegsmönnum.

þetta sýnist og mega ráfea af því, ao hann hefir sleppt öllum þáttuin

um íslenzka menn og öllu því, erhonum virtist Norvegi dvi&kom-

anda. Og einmitt vegna þess hann œtlabi hana Norvegi, mun
liann hafa komizt þannig ab orbi uin Island.

Ver þykjumst nú hafa sýnt, ao þab scm útgcfendr Fagr-

skinnu hafa tilfœrt sem sönnun þess, ab hún væri samin í Nor-

egi, engan veginn sannar þab og ab ekkert er á móti því, ab

hún se samin á Islandi. Ver ætlum nú a& tilfœra þao sem oss

virbist benda til þess , afe bún se af íslenzkum rótum runnin.

þarámebal teljum ver fyrst og frcmst þab, þegar vitnab er til

frásagnar íslenzkra manna, einkum þar sem sagt cr, ab þcir haíi

sagt frá þeim eba þcim vibburbi út á íslandi
;

því þab hefbi

verib tilgangslaust fyrir norskan rithöfund ab tilgreina, hverr sagt

hafi frá því og því út á íslandi, nema ef hans meining liefbi

verib sú, ab þessir menn licf&i sagt frá þessum vibburbi út á

Islandi, þar hefbi frásögn þcirra verib fyrst fœrb í letr, og þaban

liefbi hún komib aptr til Norvegs.

IFagrskinnu er vitnab til frásagnar íslenzkra mannabls. 49:

"f> e s s i v a r h i n h a r b a s t a o r r o s t a o k h i n á g æ t a s t a.

þessir váru íslenzkir menn meb Hákoni jarli: Skúmr
ok þórbr, er k al lab r va r ö r vhön d , s y n i r þ o rk e ls aub ga

vestan af Mýrum í Dýrafirbi, ok Vigfúss Vígaglúms
sunr , Tindr Hallkclssun r , hann orti drápu umliákon
jarl, ok íþeirri drápu cr mart sagt f r á Jó m s v ík i n gu m
ok þeirra orrost'u; frá þessara manna orbum hafa
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m e n n m i n n i h a f t á þ v í landi f r á þ e i m a t íb e n d u m, s u m-
'r mefe kvebskap ok sumir mcb frásögn annarri."

Jómsvíkinga saga kap. 42 (Fornm. s. XI, 129): Sá mabr
y & i* þ a r a n n a r r (o : fy rir ntan Einar skálagiamm) í s 1 e n z k r

,

e r hetVigfúss, son Vígagliims; I> r i b í þórbr, er kallabr
v a r ö r v a h Ö n d ; fj

ó* r b i þ o r 1 e i f r , e r k a 1 1 a b r v a r skiíma,

n an n v a r s o n þ> o r k e 1 s a n b g a v e s t a n o r D ý r a f i r b i o r

Alvibru, og í kap.49 (Fornm. s. XI, 1 58) : En skjaldmeyjar
Einarr fór til Islands ok druknabi á B r eibafi r bi , ok

heita þar af því Skáleyjar, at þar rak skálirnar á

lahd, þær sem jarl gaf honum. En þórbr örvhönd fór

heim í Dýrafjörb til þorkels föbur síns íAlvibru,
ok verbr her svá sagt, at þeir J>orleifr skúma ok
Þdr&r örvönd hafi brœbr vcrit ok b j <5 þórbr í Alvibru
e ptir föbur sinn ok cr mart manna frá honum komit
* fjörfeum v e s t r o k s ö g b u þ c i r E i n a r r g 1 ö g g v a s t f r á

þessum tíbindum ut til íslands".

þegar Fagrskinna og Jómsvíkinga saga, sem er íslenzk, eru

hornar saman á þessum stab, sýnist þab liggja í augum uppi,

ab höfundr Fagrskinnu hafi haft fyrir ser íslenzka bók. Orbin

"sy nir þo r k e 1 s aubga vcstan af Mýrum í D ýr a f i rbi"

lýsa líka meiri kunnugleik en menn gcta vonast eptir hjá norsk-

um manni.

Bls. 117 er skírskotab til frásagnar þorgils Snorrasonar; til

hans frásagnar vitnar og Snorri Sturluson (Har. harbr. s. kap. 24)

og Haralds saga harbr. í Fornm. s. VI, 185. þessi þorgils getr

e, gi verií) Norbmabr, því nafnib Snorri er íslenzkt, en eigi norskt.

Vfcr vitum eigi til, ab nokkurr Norbinabr komi fyrir rneb því

nafni ab minsta kosti á þeim tímum. En vér vitum, ab Islend-

mgrinn Snorri lögsögumabr Hiinbogason, sem cptir Islenzkum

Amiálum (bls. 64. 70.) varb lögsögumabr 1156 og dó 1170, átti

BPn, sem het þorgils og var prestr. þessa þorgils er gctib í

Sturlunga sögu 2.þ. 9. kap.bls.54; 3. þ. 37. og 41. kap. bls. 193

°g 198. Eptir Isl. Ann. dó þorgils prestr Snorrason ár 1201.

þessi þorgils mun vera sá sami scm nefndr cr í Fagrskinnu.

Gteri ínenn, ab þorgils Snorrason hafi verib sjötugr þcgar hann dó,

Ki heíir hann getab vcrib í Norvegi 1150. Steigar-þórir dd 1095,

Gnbormr sonr hans hcfir dáib, á ab gizka, 1130, og Gubríbr dóttir

^uborins* hfer um bil 1160; þorgils Snorrason Húnbogasonar. gat þá
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mikib vel, hvab tímann snertir, talab vib hana í Norvegi 1150

eba nokkru seinna. Allt kemr her svo vel heim , ab menn geta

valla verio í efa um, ab sá þorgils Snorrason, sem sá mösur-

bollann og möttulinn og talabi vib Gubríbi Guborms dóttur, se

þorgils prestr Snorrason, líiinbogasonar. Hann hefir því sagt frá

þessu, eba, ef til vill, ritab eitthvab um þab á Islandi, þegar hann

kom heim, og er þá þessi frásögn fyrst skrásett álslandi, annab-

hvort af honum sjálfum , eba eptir hans sögn. Her höfum ver

því, ab því er oss virbist
,

ljó'san vott um íslenzkan uppruna

Fagrskinnu.

Sem dœmi þess, ab höfundr Fagrskinnu haíi haft fyrir sfer

annabhvort verk Snorra Sturlusonar sjálfs eba sömu frumrit sem

Snorri, og þessvegna íslenzk^ tilfœrum ver frásögnina um Harald

harbrába, vin áttu hans og gjafir vib Islendinga,

Fagrsk. kap. 188, bls. 126—127,

eptir B

:

"Haraldr konungr var

mabr ríkr, stjórnsamr

innanlands, ok þat var

allra manna mál, at engi

k o n u n g r h a f i v e r i t v i t r a r i

á N o r b r 1 ö n d u m. H a n n v a r

sterkr mabr ok vel vígr,

framkvæmdhansverkavar
svá sem lengi hefir verit

frásagt, ok liggja þ<5 nibri

m i k 1 u f 1 e i r i ú s a g b i r h 1 u t i r

hans afreksverka; kemr
til þess úfrœbi vár ok þat,

at ver viljum eigi skrá-

s e t j a v i t n i s 1 a u s a h 1 u t i, þ 6-

a t v e r h a f i m h c y r b a , o k

þykkirossbetra, at heb-

an á frá se vibaukit heldr

en þetta sama þurfi or at

taka; en saga frá Haraldi
er mikil sett í kvœbi þau
e r u 1 1 e n z ki r m c n n fœ r b u

h á n u m s j á 1 f i r. Va r h a n n

Snorri (Har. s. harbr. kap. 36)

:

' 'II a r a 1 d r k o n u n g r v a r

mabr ríkr ok stjómsamr
i n n a n 1 a n d s, s p e k i n g r m i k-

ill at viti, svá at þat er

alþýbu mál, at engi höfb-

ingi hafi sá verit áNorbr-
1 ö n d u m , e r j am n - d j ú p v i t r

h a f i v e r i t s em H a r a 1 d r

eba rábsnjallr. Hann var

o r r o s t u m a b r m i k i 1 1 o k h i n n

v á p n d j a r fa s t i ; h a n n v a r

s t e r k r o k v á p n f œ r r h V e r j-

u m m a n n i b e t r , s v á s c m
fyrr er ritat, cn þó" er

m i k 1 u f 1 e i r a 6 r i t a t h a n s

frægöarverka;kemrtilþess
ófrœbi vár ok þat annat,

a t v e r v i 1 j u m e i g i s e t j a á

b œ k r v i t n i s 1 a u s a r s ö g u r

;

þött ver hafimheyrt rœb-

ur, eba getit fleiri luta,

þá þikkir oss heban í frá

bctra, at vib se aukit en

þetta sama þurfi or at

i
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fyri r þ á s ö k mikill J) e i r r

a

v i n r , o k li a n n h c f i r v e r i t

a 1 1 r a konunga N o r e g s

li o 1 1 a s t r v i b Islendinga:

þá cr þar var hallæri, þá

leyfbi Haraldr konungr
fjdrum skipum mjölleyfi

t i 1 I s 1 a n d s , o k k v a b á , a t

e k k i s k i p p u n d s k y 1 d i

dýrra en fyrir hundrab
v a bm á 1 a ; h a n n 1 e y f í) i o k

utanfer& öllum fátœkum
m ö n n u m þ e i m e r sér f e n g i

v i s t i r u m h a f, o k þ a b a n í f r á

nœrbisk mjök þat land til

á r f e r b a r o k b a t n a b a r. II a r-

a 1 d r k o n u n g r s e n d i þ a n g-

a t k 1 u k k u t i 1 k i r k j u þ e i r r-

a r, e r h i n n h e 1 g i 1 a f r k o n-

ungr hafbi sendan vibinn

til, ok sett er á þingvelli.

JWílík minni hafa menn
þar Haralds konungs, ok

margar aferar stórar gjaf-

ir, er hann veitti þeim,

e r h a n n s 6 t t u h e i m".

t a k a. E r s a g a h a n s m i k i 1

settíkvæbiþau cr íslenzk-

í r m e n n fœ r & u h o n u m s j á 1 f-

u m e b a s o n u m h a n s , v a r

Ii a n n f y r i r þ á s ö k v i n r

þ e i r r a mikill; li a n n v a r o k

hinn mesti vin hingat til

a 1 1 r a 1 a n d s m a n n a ; o k þ á

e r v a r m i ki t Ji a 1 1 æ r i á I s-

landi, þá leyfbi Haraldr
k o n u n g r fj 6 r u m s k i p u m
mjölleyfi til Islands, ok

kvafe á, at ekki skippund
skyldi vera dýrra en fyri

hundrat vabmála; hann
leyfbi utanferb öllum fá-

t œ k u m m ö n n u m þ e i m e r

s h r f e n g i v i s t i r um h a f

,

o k þ a b a n a f n œ r & i s t 1 a n d

þetta aptr til árferbar ok

batnabar. Haraldr kon-
ungr sendi út hingat
klukku til kirkju þeirrar,

e r h i n n li e 1 g i 1 a f r k o n-

ungr scndi vibinn til, er

sett var áþingvelli;þvílík

minni hafa mcnn hingab
t i 1 1 a n d s II a r a 1 d s k o n u n g s,

o k m ö r g ö n n u r í s 1 6 r g j Ö f-

u m , e r h a n n v e i 1 1 i m ö n n-

um þeim, cr hann sdttu

h e i m,,
i

Haraldar saga harbrába, kap. 54, í Pornm. s. VI, 265—66 er

næstum því orbrett samhljóba Snorra. Samkvæmnin miili Snorra

og Pagrskinnu er her svo mikil, ab cigi verbr efast um, ab beggja

frásagnir sc af sömu rótum ruiinar og efnib sýnir, ab þessi

frasögn er íslenzk, cn cigi norsk. fannig cr Fagrskinna á mörg-

um stobum næstum því orbrctt samhljdba Snorra. Ver viljum enn
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afe eins tilfœra frásögnina um
S ta fn fu rbub ryggj u

.

Fagrsk. kap. 204., bls. 137:

"Mánadaginn, sífean er Ha-
ralclr konungr hafoi mat-

a z k a t 'd ö g u r o i, þ a 1 h t h a n n

b 1 á s a t i 1 1 a n d g ö n g u , o k b ý r

þ á ok skip ti r 1 i o i n u, h v e r i r

fa r a s k y 1 d u e b a h v e r i r e p t-

ir vera; lætr hann upp

g a n g a o r h v e r r i s v e i 1 1 v á

,

þ a r s e m e i n n v a r e p t i r.

Nií býr Tosti jarl sik til

u p p g ö n g u m e o Haraldi
k o n u n g i , o k s v e i t s í n a

,

en e p t i r v á r ti t i 1 s k i p a-

gæzl u Ólafr konungssun

r

ok Eysteinn orri, sunr

þ o r b e r g s A r n a s u n a r, e r þ á

v a r á g æ t a s t r o k í m e s t u

yfirlæti konungsins allra

lendra manna; þá liafoj

Haraldr konungr heitit

h á n u m M a r í u, d 6 1 t u r s i n n i.

E n þ a n n d a g v a r v c o r

h e i 1 1 a f s 6 1 u, o k 1 ö g b u e p t-

i r b r y n j u r , e n g e n g ti upp
meb skjöldum ok sverfeum,

h j á 1 m u m o k s p j 6 t u m , c n

s u m i r h ö f b u b o g a, o k v á r u

allir ímikilli kæti. Ntí er

þ e i r v á r u n æ s t a a t k o m n i r

borginni, ]>á sá þeir ríba

í mó'ti ser lib mikit, ok sá

þeirþarmarga fagra hesta
§

ok undir fagra skjöldu ok

hvítar brynjur. Nú staddi

konungr lib sitt ok Ibt

k a 1 1 a t i 1 s i n T o s t a j a r 1, o k

uppgöngu Haraíds harbrába vib

Snorri, Har. harbr. s. kap. 00:

"M á n a d a g i n n , e r II a r a 1 d r

k o n u n g r S i g u r b a r s o n h a fb i

m a t a z t a t dagveroarmáli,

þ á 1 h t h a n n b 1 á s a t i 1 1 a n d-

g ö n g u ; b ý r s i k þ á h e r i n n

,

k s k i p t i r 1 i b i n u , h v e r i r

fa r a s k u 1 u, e b a h v e r i r e p t-

1 r s k u 1 u v e r a ; h a n n 1 b t

u pp gánga í hverri sveit

tv á m e n n, þ a r e r e i n n v a r

eptir. Tosti jarl bj<5 sik

t i 1 u p p g ö n g ti m e b Haraldi
konungi vib sína sveit;

cn eptir váru til skipa-

g æ z I u 1 a f r k o n u n g s s o n,

ok Páll okErlendr Orkn-
eyinga jarlar, okEysteinn
orri, son þorbergs Arna-
sonar, er þá var ágætastr
ok kærstr konungi allra

1 c n d r a m a n n a
; þ á h a f b i

H a r a 1 d r k o n tt n g r h e i t i t

h o n u m M a r í u, d 6 1 1 ti r s i n n i.

þ á v a r v e b r fo r k u n n 1 i g a

gott ok heitt skin. Menn
1 c t u e p t i r b r y n j u r s í n a r

,

c n g e n g u u p p m e b s k j ö 1 d-

u m o k li j á 1 m u m o k k e s j u m,

o k s v e r b u m gy rfeir , m a r
g-

i r h ö fb u o k s k o t o k b o g a

o k v á r u a 1 1 k á t i r. E n e r

þ e i r s 6 1 1 u í n á n d b o r g i n n i,

fdr í móti þeim lib mikit,

s á þ e i r j 6 r c y k i n n, o k u n d-

ir fagra skjöldu ok hvít-

a r b r y n j u r. \> á s t ö b v a b i
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spurfei h vat li fei þat mundi
vera. Jarlinn svarafei ok
lézk þykkja meiri ván
ufrifear, sagfei okat vera

U n d u n ö k k u r i r f r æ n d r

hans, efea þeir cr leita

vilja mefe vægfe ok vináttu
til konungs "ok bjófea yfer

í'mdti traust ok t r 11 n a fe"

:

Þa mælti konungr: "Vér
skulum halda kyrru lifei

váru, fyrir því at oss

forvitnar at vita hvat lifei

Þetta sé. Nu sýndisk þeim
betta lifc þ e s s a t m e i r a e r

nálægra kom, ok var allt

at sjá sem á ísmöl, er

vápnin glófeu".

konungr life sitt, lét kalla

t i 1 s í n T o s t a j a 1 1 o k s p y r r,

hvat þetta life man vera.

Jarl svarar, lézt þikkja

m e i r i v á n, a t ú f r i fe r m u n d i

v e r a, 1 é t o k h i 1 1 v e r a m e g a,

atþetta mundi vera nokk-

urir frændr hans,ok leita

til vægfear ok vináttu, en

fá í m ó t afkonungitraust
ok trúnafe. þá mælti kon-

ungr, at þeir mundu fyrst

h a 1 d a k y r r u f y r i r, o k f o r-

v i t n a s t u m h e r i n n
; þ e i r

gjorfeu svá ok var lifeit

þ v í m e ir a , e r n á 1 i g a r f ó r,

ok allt at sjá, sem á eina

ísmöl sæi, er vápnin gl<5-

afeu".

Hér ber Fagrskinnu líka næstum orferétt saman vife Snorra.

Höfundr hennar heíir afe eins, sem vandi hans er tll, stytt málife

dálítife og breytt einstökum orfeum efea orfeatiltœkjum. Afeal-

munrinn er sá, afe Fagrskinna ncfnir eigi Pál og Erlend Orkn-

eyinga jarla mefeal þeirra manna, er skyldu gæta skipanna. Höf-

undrinn efea ritarinn hefir, ef til vill, óvart hlaupife yfir þá. —
Skinnbókinni B hefir líkliga borife hér enn betr saman vife Snorra.

Fleiri stafei mætti tilfœra, þar sem Fagrskinnu ber nærri

°rferétt saman vife Snorra, en vér hyggjum, afe þetta sé nóg til

a^ sýna, afe höfundr Fagrskinnu hefir hagnýtt hin sömu íslenzku

frumrit, sem Snorri.

Vér höfum getife þess hér afe framan, afe Islendingrinn Eiríkr

Oddsson reit fyrstr um Sigurfe slembi, og afe allir, þeir er ritufeu

seinna um sama efni, hafa notafe hans bók. Hér heíir höfundr

^agrskinnu stytt málife meira, en á þeim stöfeum, sem vér höfum
tilfœrt, en þ<5 er aufesætt, afe hann hefir einnig vifehaft bók Eiríks.

^ér viljum taka til dœmis frásögnina um orrustuna vife hólminn

Srá eptir sögu Sigurfear slembis í Morskinskinnu
,
því þar hyggj-

um vér frásögn Eiríks Oddssonar vera minnst breytta.

11



102 UM FAGRSKINNU OG ÓLAFS SÖGU HELGA.

Fomm. s. VII, 350:

"Hör féll mikill hluti libs

þeirra (o: Magnúsar blincla og

Haralds gilla), þvíat ekki

gekk undan, þat er náb

v a r b. J> e i r d r á p u í e i n u m
h 6 1 m i m e i r r e n 6 m a n n a.

f>á féllu 2íslenzkirmenn,
Sigurfer prest.r, son Berg-

þ 6 r s M á s s o n a r, a n n a r r C 1 e-

m e t , s o n A r a E i n a r s s o n a r.

Enívarr skratthanki, son

Kálfs ens ranga, ersíban

var biskop í þrándheimi
norbr, hann hafbi ávalt

fy 1 g t M a g n ú s i ; h a n n k o m s k

á skip Jóans k b u, b r ó b u r

síns. Jðan átti Cecilíu,

dottur G y r b a r Bárbarson-
ar, ok var þar í libi. 3 kom-
usk þeir á skip Jóans:

annarr Arnbjörn ambi, er

síban átti dóttur þor st eins

ÍAubsholti;þrifeí var Ivarr

dynta Starrason, bró&ir

Helga Starrasonar, inn-

þ r n s k r a t m 6 & u r k y n i, i n n

vœnsti ma&r".

Her mœtti sýnast, sem höfundr Fagrskinnu hef&i fylgt ann-

arri frásögn en Eiríks Oddssonar, því Eiríkr Oddsson scgir , a&

Ivarr Kálfsson hafi komizt á skip J(5ns kofeu, bróður SÍnS,

en Fagrskinna, a& hann haíi komizt á skip Jóns BergþÓTS-
SOnar, en þessi mismunr cr eflaust kominn af röngum lestri

í því riti, sem höfundr Fagrskinnu haf&i fyrir sðr. Hann heíir

fyrir bróður síns lesife bróður Sigurðar, og af því Sigurbr

prestr Bergþórsson var nefndr rett á undan, þá hefir hann ályktafe,

a& Jón væri brófeir Sigurbar Bergþórssonar.

Af þessu sest einnig, ab Fagrskinna helir eigi œtfb ríitt fyrir

sér. þannig heíir höfundr hennar eba þó heldr hinn norski ritari

Fagrskinna, kap. 258., bls. 171:

"þar féll mikill hluti life

s

5 i g u r b a r o k M a g n ú s s. I

h 6 1 m i n u m f é 1 1 u m e i r e n

6 m a n n a
; þ a r v a r d r e p-

inn Sigurbr prestr sunr

Bergþórs Mássunar, ok

Klemetr sunr AraEinars-
sunar. fvarr Kálfssunr
komsk á skipJónsBerg-
þdrssunar, er þá átti Cc-

CiHtí d 6 1 1 u r G y r b a r B á r b -

a r s u n a r, o k A r n b j ö r n a ra b i

o k I v a r r d y n t a S t a r a s u n r".
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ví&a lesiS manna nöfn rangt, t. a. ra. Fagrsk. bls. 24. og 25:

Þórálfr Skúmssunr fyrir : þórálfr Skólmssunr (sbr. Snorri,

Hák. g<5&. s. kap. 30; Fornm.s.I, 43; íslendinga s. 1843, I, 211).—

Fagrsk. bls. 49 : Skúmr fyrir forleifr skúma (sbr. Fornm.

s. I, 177; XI, 158). — Fagrsk. bls. 108: Hugi fyrir Illugi

(sbr. Snor. Har. har&. s. 5.kap.; Fornm. s. VI, 133.139; Snorra

Edda I, 478; II, 493). —
I Fagrskinnu hverfr Sigurör slembir úr sögunni, svo dmögu-

ligt er a& sjá, hvar e&a hvernig hann haíi dái&. þetta kemr til

a f því, ab höfundr Fagrskinnu, sem var or&inn þreyttr á, a&

draga saman og stytta frásögnina, heíir meb öllu hlaupib yfir

þann kaíla, sem sag&i frá handtekning, píning og dau&a Siguröar

slembis (Signr&ar s. slembis kap. 10 í Fornm. s. VII, 351—54;

Snor. Sig. Ing. Eyst. kap. 11— 12; Inga s. Haraldss. kap. 12—13.
í Fornm. s. VII, 224—28).

þab, a& Fagrskinna heíir mart íleira en a&rar Noregs kon-

uuga sögur, sannar engan veginn, a& hún se samin íNorvegi e&a

af Norömanni
;

þa& sýnir af) eins, a& höfundr hennar haíi haft

ivndir höndum og hagnýtt margar sögur, scm nú eru týndar, og

einmitt þessvegna er þa& líkligra, a& hún sé samin á Islandi en

Í.Norvegi, því þótt afskriptir af Norvegs konunga sögum væri

komnar til Norvegs 1263 (Hákon konungr Hákonarson let, sem
kunnugt er, lesa fyrir ser Noregs konunga sögur, þá er

hann lá banaleguna, Hák. s. Hák. kap. 329.), hefir þð, eins og
von er, ætí& veri& meiri nœg& af sögum á Islandi, þar sem þær
voru samdar.

í>a& er kijnnugt, a& Islendingar hafa skipt um nokkur af hin-

uni fornu daga nöfnum; þannig segja menn nú: þri&judagr,
m i 6 v i k u d a g r , f i m t u d a g r , fö s t u d a g r ,

fy rir : t ý s d a g r,

ó&insdagr, þðrsdagr, f r j á d a g r , cn Danir halda hinum
fornu daga nöfnum. A& menn á íslandi lögÖu niÖr hin fornu

daga nöfn kom af vandlæting hins fyrsta biskups á Hólum, Jó*ns

Ógmundssonar (1107—1121). Saga hans segir um þessa vand-
lœting hans: hann fyrirbauÖ styrkliga alla hindrvitni,
þá er fornir menn höf&u tekit af tunglkomum e&r
^ r um d œ g r u m, e & r e i g n a d a g a v i t r um m ö n n u m h e i & n-
ll m, svá sem at kalla týsdag, óoinsdag e&r þdrsdag,
°k svá um alla vikudaga, en bau& at hafa þat daga-
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tal, sem heilagir fe&r hafa sett í ritningum, at kalla

annan dag viku ok þri&ja dag ok svá út.

A& menn liafa eigi mc& öllu verife óhlýfenir þessu bo&i Jóns

Ögmnndssonar , sest af því, a& daganöfnin : þri&i dagr, mi&-
v i k u d a g r , f i m t i d a g r , f ö s tu d a g r koma fy rir í elztu ís-

lenzkum bókum; þ<5 eru fornu nöfnin eins opt vi&höf& og hjá

sumum höfundum optar. I Inga sögu Bárbarsonar kap. 9. er

þannig nefndr mánadagr, þri&i dagr, fimti dagr, frjá-

dagr; í kap. 11: drottins dagr, annarr dagr viku, mi&-

vikudagr, fimti dagr, frjádagr, laugar dagr; kap. 12:

annarr dagr viku, þri&i dagr. Sverris saga kap. 86 : þrioja

nótt viku, mi&vikudagr, þórsdagr; kap. 88: frjádagr;

kap. 180: þri&ja dags myrginn. Snorri Sturluson hefir opt-

ast nær hin eldri daga nöfn, t. a. m. Magn. s. Erl. kap. 6: ó&ins-

dagr, frjádagr; kap.12: týs dagr;kap.25: týsdagr; óbins-

d a g r ; en Har. s. harbr. kap. 88 : m i & v i k u d a g r. — fa& er nú au&-

vita&, a& þó Jón biskup Ögmundsson innleiddi þessi nýju daganöfn

áíslandi, þá gat þa& eigi haft ábrif á Norveg. — Nöfnin : þri&i

dagr, fimti dagr og föstudagr (= frjádagr) höfum ver

eigi heldr geta& fundi& i neinni bók, sem samin er í Norvegi og

af Nor&manni. Or&i& mi&vikudagr mun eigi koma fyrir í

norskum bókum fyrr en á dögum Magnúsar konungs lagabœtis

;

í norskum skjölum finnum ver þa& um 1300, og eptir þaun

tíma er þa& haft jafnopt og ó&insdagr. Föstudagar eru

nefndir í norskum lagabókum, og táknar þa& þar þá daga, sem

fasta& er á, án tillits til, hverir vikudagar þa& eru.

Vhr höfum leita& í skjalasafni Nor&manua aptr a& 1400 tDi-

plomata/ium Norvegicum, Fbr&te Samling. Christiania 1847 og

Anden Samlings Jdrste HalvdeL Christiania 1851.) og eru þar

alsta&ar höf& nöfnin týsdagr, þórsdagrog frjádagr. Nöfnin

þri&í dagr, fimti dagr og föstudagr munu eigi heldr

vera til í hinu núveranda norska alþý&umáli. í Ivar Aasens
or&abók gctum ver eigi fundib þau e&a neinar or&myndir, sem

svara til þeirra. Einungis mi&vikudagr (Mekedag, Mökedag,

Mykedag) er nú haft, ef til vill, jafnopt- sem ó&insdagr, í

hinu norska alþý&umáli. — Oss vir&ist því þa& vera vottr um
íslenzkan uppruna, a& or&i& þri&i dagr er haft í Fagrskinnu

bls. 181, og lítr þar svo út , sem ritarinn hafi eigi skili& þa& og
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aflagab málib, því "þribja dags eptir um morguninh,,
fyrir

"þribja dags morguninn" er naumast rett mál.

Orbatiltœkib "dönsk tunga" kemr fyrir á þremr stöbum í

Fagrskinnu, nefniliga bls. 66., þar er Olafr Tryggvason kallabr

frægastr höfbingi "á dansJta tungu" (eins og í Fornm. s. III,

9— 10, X, 364); bls. 93. er sagt um Kniít konung: "engi mabr
hefir sá farit af danskri tungu Rúmavcg, er mcb því-

líkri tign fœri" (sbr. Fornm. s. XI, 201—202), og á bls. 135

cr sagt um þingamannalib : "þ a t h a f 2) i v a l z k a f m ö r g u m
löndum ok þ<5 mest af danskri tungu". Jætta tökum vfcr

fram vegna þess, ab Norbmabr nokkurr hefir í "Satnlinger til

det norske Folhs Sprog og Historie, //, 381—508" leitazt vib

ab sanna, ab orfeatiltœkife "clonsk tunga" hafi aldrigi verib

haft um Noreg eba Norbrlönd yfirhöfub af nokkrum norskum

rithöfundi aptr aí) 1380 eba þangab til Norvcgr kom í samband

vif) Danmörk. Norbmabr þessi tilfœrir hina tvo sföari sta&i úr

Fagrskinnu (bls. 93.ogl35.) og leggr út á fyrra stabnum: ,,ingen

d a n s k M a n d h a r s a a 1 e d e s f a r e t V e i e n t i 1 R o m e 1 1 e r

faret den med saadan Bram og Herlighed" og á seinni

stafenum heldr hann, ab "af danskri tungu" se =: úr Dan-

mörku. Fyrsta stabinn, sem ver tilfœrbttm, nefnir hann ekki. Á
þeim stab verbr eigi heldr sömu útleggingu komib vib, því mein-

ing söguritarans gat eigi verib sú, ab Olafr Tryggvason væri

frægstr af Dönum, heldr ab hann væri frægstr allra þeirra

manna, er tölubu Norbrlanda sameiginligt mál, hina dönsku tungu.

Annabhvort verbr þá þessi Norbmabr og þeir, sem eru sömu

meiningar og hann í þessu efni, ab játa, ab Fagrskinna se ritub

af Islendingi, eba ab orbtœkib "dönsk tunga" se einnig í norsk-

um ritum haft um Noreg eba Norbrlönd yfirhöfub, en eigi um
Danmörk eina.

Ef Fagrskinna væri ritub af Norbmanni, og eptir norskum

fruinritum, þá mundu mcnn vonast eptir , ab í henni væri talab

um fjölda Nordmanna og jafnvel heilar norskar ættir, sem ekki

öru nefndar í öbrum Noregs konunga sögum, sem ritabar eru af

Islendingum; en þab er þ<5 eigi svo. Jafnvel í Arnmœblingatali eru

örjög fáir mcnn neíndir, setn eigi þekkjast af öbrum sögum. Meb

bví þab hcíir attbsjáanliga vcrib tilgangr höfundarins, ab ganga

fram hjá ölltt því, scm cigi kemr Norvegi vib, þá er eigi von,

a& her finnist mikib um íslenzka menn, sem eigi er kunnugt af
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öferum Norvegs koiuinga söguni, þ<5 finnum ver her ýmisligt um
Islendinga, sem eigi er talab um í öbrum sögum t. a, m. bls. 58.

er þóröi Sjárekssyni eignub vísan : "Brunnu alvalds inni"

o. s. fr., sem Snorri eigi veit (cba getr eigi um) hver ort hefir

(sbr. Snor. Ól. helg. kap. 42; Fornm. s. IV, 94; Snor.Edd. I, 508);

Fagrsk. bls. 106. og 117.. er Bölverkr kallabr bróbir þjóbólfs.

þetta finnst eigi í öbrum Noregs konunga sögum, en Skáldatal (í

Uppsalabók af Snorra eddu), sem er íslenzkt, nefnir hann líka

bróbur þjóbdlfs.

Vér sjáum og, ab höfundr Fagrskinnu heíir þekkt vel íslenzk

skáld og haft undir hondum ótrúligan fjölda af kvæbum eba

vísum þeirra, því ab tiltölu mun valla vera skírskotab til eins

margra skálda eba kvæba í nokkurri sögubók.

Fagrskinna vitnar til kvæba eba vísna þessarra manna:

1. þorbjörn hornkloíi.

2. Eyvindr skáldaspillir.

3. þjdbö'lfr or Hvini.

4. þó*rbr Sjáreksson.

5. Glúmr Geirason.

6. Einarr Skálaglamm.

7. fjórbr Kolbeinsson.

8. þorleifr skúma.

9. Vigfúss Vígaglúmsson.

10. Eyólír Dabaskáld.

11. Hallfrebr vandræbaskáld.

12. Halldúrr ókristni.

13. Stefnir þorgilsson.

14. Skúli þorsteinsson.

15. Sighvatr þðrbarson.
9

16. Ottarr svarti.

17. Hárekr or þjóttu.

18. þórarinn loftunga.

19. Bjarni Gullbrárskáld.

20. Olafr konungr Haraldsson.

21. Jökull Báibarson.

22. þjdbdlfr Arndrsson.

23. Arndrr jarlaskáld.

24. Bölverkr Arnórsson.

25. Haraldr konungr Sigurbarson.

26. Illugi Bryndœlaskáld.

27. Stúfr þórbarson.

28. þórarinn Skeggjason.

29. Valgarbr af Velli.

30. Oddr Kikinaskáld.

31. Grani skáld.

32. þorleikr fagri.

33. Steinn Herdísarson eba Hall-

arsteinn.

34. Einarr Rögnvaldsson , Mœra
jarls (Torf-Einarr).

35. þorkell þdrbarson skalla.

36. þorkell Hamarskáld.

37. Magnús konungr berfœtti.

38. Halldúrr skvaldri.

39. Ivarr Ingimundarson.

40. Einarr prestr Skúlason.
'

Af þessum 40 skáldum eru 8 Norbmenn : þorbjörn hornklofi,

Eyvindr skáldaspillir
,

þjóbúlfr or Hvini, Hárekr or þjdttu, Ólafr

konungr Haraldsson, Haraldr konungr Sigurbarson, Einarr ftögn-
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valdsson, Magnús konungr berfœtti. Hinir munu allir vera Is-

lendingar.

I Pagrskinnu eru tilfœrbar vísur úr þessura kvæbum:

1. kvæbi þorbjarnar Hornklofa um Harald hárfagra, meb forn-

yrbalagi (bls. 3—6.).

2. Glymdrápa þorbjarnar hornklofa um Harald hárfagra, meo

dróttkvæbum hætti, Fagrsk. bls. 9.; sbr. Snor. Har. hárf. s.

kap. 9). ý- ^;.-), . ;
-:•

3. Kvæbi þorbjarnar hornklofa um Hafrsfjarbar orrustu (Fagrsk.

bls. 8; sbr. Snor. Har. hárf. kap. 19. — Fagrsk. bls. 8. og

Fornm. s. X, 190 eigna þjóbólfi kvæbib).

4. Eiríksmál (bls. 16-17.).

5. Drápa þórbar Sjárekssonar um þórálf Skólmsson (Fagrsk. bls.

25.; sbr. Fornm. s. I, 44. 46.).

6. Erfidrápa þórbar Sjárckssonar um Ólaf konung helga ~ Roba-

drápa (Fagrsk. bls. 82.; sbr. Fornm. s. III, 38.).

7. Flokkr þór&ar Sjárekssonar um Klæng Brusason (Fagrsk. bls.

74.; sbr. Snor. Ól. helg. kap. 42.; Fornm. s. IV, 94.).

8. Hálcygjatal Eyvindar skáldaspillis (bls. 7.).

9. Hákonarmál Eyvindar skáldaspillis (bls. 22.).

10. Gráfeldardrápa Glúms Geirasonar (bls. 35.).

11. Vellekla, er Einarr skálaglamm orti um Hákon jarl (bls.36-41.).

12. Önnur drápa, sem Einarr skálaglamm orti (bls. 37.).

13. Eiríks drápa, cr þórbr Kolbcinsson orti um Eirík jarl Hákon-

arson. (Fagrsk. bls. 48. 54. 68-69. ; sbr. Snor. 01. Tr. kap. 40.).

14. Bandadrápa, er Eyjólfr Dabaskáld orti um Eirík jarl Hakonar-

son. (Fagrsk. bls. 54.; sbr. Fagrsk. bls. 69.; Snor. 01. Tr.

kap. 20. 96-97.).

15. Drápa Hallfrebar um herfarir Olafs Tryggvasonar (Fagrsk. bls.

55-56.; sbr. Fornm. s. II, 51.).

16. Erfidrápa Halifrebar um Ólaf Tryggvason (Fagrsk. bls. 62-63.

65-67.; sbr. Fornm. s. m, 24.).

17. Drápa Halldórs ókristna um Eirík jarl Hákonarson (Fagrsk.

bls. 59. 64. 65. 68.; sbr. Snor. Ól. Tr. kap. 116.).

18. Plokkr Skúla þorsteinssonar um Svoldar orrustu (bls. 63.).

19. Nesjavísur Sighvats (bls. 75-76.).

20. Austrfararvísur Sighvats (bls. 78.).

21. Knútsdrápa Sighvats (bls. 81-82. 93.).

22. Vestrfararvísur Sighvats (bls. 84.).
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23. Bersögllsvfsur Sighvats (bls. 98.).

24. Olafsdrápa, er Ottarr svarti orti um Olaf konung helga (bls.

71-79.).

25. Kntftsdrápa Ottars svarta (bls. 82.).

26. Togdrápa þórarins loftungu um Knút ríka (bls. 86.).

27. Glælognskvioa þórarins um Svein Alfífuson (bls. 90.).

28. Flokkr Bjarna Gullbrárskálds ura Kálf Árnason (bls. 87.89.94.).

29. Haraldsdrápa þjóbólfs, mcb dróttkvæbum hætti (bls. 89. 108.

109. 111. 121. 128. 130. 132-33.).

30. Magnilsflokkr, sem þjóbólfr orti um Magntfs konung góba

(bls. 101-104.).

31. Drápa meo runbendum hætti, sem þjóbólfr orti um Harald

konung Sigurbarson (bls. 106.).

32. Magnúsdrápa Arnórs jarlaskálds meö dróttkvæbum hætti (bls.

95. 96. 99. 104. 105.).

33. Erfidrápa Arnórs um Harald konung Sigurbarson (bls. 140-141.).

34. Drápa Arnórs um þorfinn jarl (bls. 150.).

35. Drápa Bb'lverks um Harald konung Sigurbarson (bls. 106.

117. 121.).

36. Kvæbi Illuga Bryndœlaskálds um Harald konung Sigurbarson

(bls. 108.).

37. Stúfsdrápa um Harald konung Sigurbarson (bls. 110. 112.

122. 124.).

38. Drápa þórarins Skeggjasonar um Harald konung Sigurbarson

(bls. 111.).

39. Drápa Valgarbar af Velli um Harald konung Sigurbarson (bls.

111. 113. 114.).

40. Kvæbi Odds Kikina-skálds um Magntfs konung góba (bls. 120.).

41. Kvæbi Grana skálds uin Harald konung Sigurbarson (bls.

42. Flokkr þorleiks fagra um Svein IJIfsson (bls. 122-26.).

43. Nizárvísur Steins Herdísarsonar (bls. 128-29.).

44. Olafsdrápa Steins Herdísarsonar um Olaf konung kyrra (bls.

136. 148-49.).

45. Valþjófsfiokkr þorkels þórbarsonar skalla (bls. 144.).

46. Magnúsdrápa þorkels Hamarskálds um Magnús konung ber-

fœtta (bls. 152-54.).

47. Utfarardrápa Halldórs skvaldra um utanlandsferbir Sigurbar

Jórsalafara (bls. 161.).
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48. Drápa Halld<5rs skvaldra um Harald gilla (bls. 166.)«

4=9. Sigurbarbálkr Ivars Ingimundarsonar um Sigurb slembi (bls.

.166. 169.).

50. Togdrápa Einars Skúlasonar um Harald gilla (bls. 166.).

51. Drápa Einars Skúlasonar um Harald gilla, meo dróttkvæbum

hætti (bls. 168.) 1
.

Af þessum kvæbum eru 5 ort af Norbmönnum; hverr Eiríksmál

haíi ort vita menn ekki. Öll hin kvæbin munu vera ort af Is-

lendingum.. Um höfunda fáeinna af þeim er þess raunar hvergi

getib, hverrar þjóbar þeir se, t. a. m. Eyjólfr Dabaskáld, Halldórr

^ristni, Bjami Gullbrárskáld , Oddr Kikinaskáld, Grani, þorkell

þórbarson skalla, Halldórr skvaldri ; en þar menn eigi þekkja

neitt norskt hirfeskáld eptir daga Hákonar jarls Sigurbarsonar, þá

getr valla verib efi á, ab þessi skáld se íslenzk eins og önnur

hirbskáld á Norbrlöndum á 11. 12. og 13. öid. Heraf sjáum ver,

hvílíkan fjölda af íslenzkum kvæbum höfundr Fagrskinnu hefir

haft, og jafnvel þó hann tilfœri eigi nema eitt eba tvö erindi tír

sumum þeirra, hefir hann þ<5 ab líkindum haft mcira af þeim, og,

ef til vill, sum þeirra heil. þannig tilfœrir hann ab eins eina vísu

úr Bandadrápu bls. 54.; en af bls. 69. sest, ab bann hefir haft

hana heila eba ab minnsta kosti meira af henni en nii er til, því

þar sem hann segir efnib úr henni getr hann um Svoldar orrustu

og ab Eiríkr hafi átt orrustu á Skáni og tekib knörru fjóra fyrir

Yggjustöbum af kanpmönnum, en um þab er eigi talab í þeim

vísum, sem nú eru til af Bandadrápu. -

Sum af þessum kvsebum eru ort á Islandi, t. a. m. drápa

þórbar Sjárekssonar um þorálf Skólmsson og ab líkindum einnig

Robadrápa og flokkrinn um Klæng Brúsason, því þab er eigi víst,

ab þórbr Sjáreksson hafi nokkurn tíma komib til Noregs; Gráfeld-

ardrápa Glúms Geirasonar; Eiríksdrápa þórbar Kolbcinssonar

;

flokkr Skúla þorsteinssonar um Svoldar orrustu; erfidrápa Arnórs

um Harald Sigurbarson. Sum eru ort í Danmörku eba á Eng-
landi um Danakonunga, t. a. m. Knútsdrápa Ottars svarta og

Togdrápa þórarins loftungu um Knút. Hugsi menn ser nú, ab

*) bls. 93 cr vísuhelmíngr úr Noregs konunga tali, 33. v. ranglcga

tckinn upp í tcxtann. Jbcssi vísuhelmingr finnst cinungis í A.JM. 301.

4 og stendr þar ncðanmáls, og er cigi vísað til mcð ncinu mcrki , hvar

hann eigi inn í lcxtann; honum hcfir vcrið bœtt seinna við, líkliga löngu

ePtir að skinnbókin var rituð.
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Fagrskinna se samansett í Noregi eptir norskri sögusögn eba

norskum ritum eba hvorutveggja , án þess höfunclrinn hafi þekkt

eba viohaft íslenzkar bœkr, þá yr&i öll þessi kvœbi ab hafa verií)

til, og þá líkliga geymzt og vibhaldizt í Noregi. þetta gæti vel

átt sör stab, ef skáldin hefoi skrásett kvæbi sín; en þab gerbu

þau eigi ab minnsta kosti á 10. og 11. öld. Kvæbin gátu því ein-

ungis geymzt á þann hátt, ab menn kunnu þau utanab og þau

gengi þannig mann frá manni. Nu er þab reyndar eigi ólíkligt,

ab hirbmenn konungs haíi lært drápur þær er fœrbar voru kon-

ungnnum og menn geta hugsab sðr, ab Norbmenn hafi lært af

Islendingum kvæbi, sem ort voru á Islandi, í Danmörku, á Eng-

landi, Færeyjum cba Orkneyjum; en sögurnar tala þ<5 aldrigi um
kvæbafróba Norbmenn, og oss þykir mjög óvist, hvort Norbmenn

hafi nokkurn tíma haft fœri á ab læra sum af þessum kvæbum.

Sum þeirra, t. a. m. kvæbin um Dana konunga og Orkneyja jarla,

voru og þess eolis, ab Norbmenn varla gátu haft mikla fýst til

ab nema þau. — Reyndar geta menn eigi dregib vissa ályktun

af- orbum Theodotihs: "hæc in suis antiquis carminibus per-

celebrata recolunt"; en meb orbinu "suis" sýnist hann þó eigi

ab eins tákna, ab Islendingar hafi ort kvæbin (og þab getr hann

eigi heldr sagt um þau kvæbi, sem Norbmenn ortu) heldr, ab þau

se eígn þeirra cinnaj þab Islendingar einir, sem kunni þau.

Undarlegt væri þab líka, ef Theodoiik hefbi haft nokkur ritub

kvæbi , ab hann hagnýtti þau eigi. 1 f>ar sem kvæbin voru hefbi

hann þó haft elztu og árcibanligustu vitnisburbi um fornöldina.

Ver höfum því fyrir satt, ab hör um bil 1180, þegar Theodoiilc

reit ágrip Noregs sögu, haíi hvorki verib til sögubœkr nfe skrásett

kvæbi í Norcgi.

Ab Islendingar á 11. 12. og 13. öld eigi einungis voru so

ab scgja eiliir skáld, heldr, ab kalla má, cinir kunnu kvæbin, má
rába af sögunum, því þar sem talab er um kvæbafrdba menn, þá

eru þab ætíb Islendingar og einkum íslenzk skáld. Til dœmis

um kvæbafrdba Islendinga viljum vcr taka þormób Kolbrúnar-

skáld, sem kvab Bjarkamál fyrir bardagann á Stiklastöbum og

>Stúf skáld, sem kvab 30 flokka fyrir Haraldi konungi Sigurbar-

syni, og voru þd margir dkvebnir og eins margar drápur kunni

hann (Fornm. s., Har. s. harbr. kap. 110.); og Mána skáld, sem kvab

útfarardrápu Hallddrs skvaldra um Sigurb konung Jdrsalafara

fyrir Magiuísi konungi Erlingssyni og hans mönnum. f>etta
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kvsebi hafa menn Magnúsar konungs eigi kunnab, þvf heffei þab

verib þeim kunnugt, þá var þeim engin skemtan í ab heyra þab.

A& þab var þcim dkunnugt sest og af orbum sögunnar: "ok

fekk þetta kvæbi gdban rdm". J>ab er aubsætt, ab á

tíundu öld, þegar skáldskaprinn blómgabist hjá Norbmönnum sjálf-

ura, hafa margir menn í Noregi kunnab kvæbi, ab minnsta kosti

skáldin sjálf ; en í byrjun elleftu aldar hverfr skáldskaprinn frá

Norbmönnum, og frá þeim tíma munu öll hirbskáld í Noregi, Svía-

ríki og Danmörk hafa verib íslenzk.

A elleftu öld er, ab kalla má, enginn Norbmabr skáld, nema

Haraldr konungr Sigurbarson. Her um bil í sama hlutfalli sem

skáldskaparlist Norbmanna minkabi sýnist og kvæbafrœbi þeirra

ab hafa minkab. — ;þab mun því vera óhætt ab álykta, ab þó

Norbmenn kunni ab hafa lært einstakar vísur Islendinga, þó hirb-

menn konunganna kunni ab hafa lært þær drápur, sem skáldin

fœrbu konungunum, hafi menn þ<5 jafndtt gleymt þessum kvæbum
f Noregi; sum kvæbi Islendinga hafi þeir aldrigi lært og, ef- til

vill, aldrigi þekkt eba heyrt getib um; ab menn því aldrigi haíi

kunnab í Noregi sumar af þeim vísum, sem finnast íFagrskinnu;

ab kvæbin sh fyrst fœrb í letr á Islandi og ef menn hugsabi skr,

ab Fagrskinna væri samansett í Noregi
,

yrbi höfundr hennar ab

hafa fengib þau ritub frá Islandi. Hafi hann fengib þau ritub frá

Islandi, hlýtr hann ab hafa haft fyrir s&r íslenzkar sögur (sem

vkv og hfcr ab framan höfum leitazt vib ab sýna), því fæst af

kv&bunum hafa nokkurn tíraa vcrib fœrb í lctr hcil eba útaf fyrir

sig, heldr hafa þeir, sem sömdu sögurnar, ab eins tckií) tipp í

þfer einstakar vísur á stangli eptir því sera þeir þurftu þeirra vib

til ab fœra sönnur á mál sitt. Höfundr Fagrskinnu hefir því án

efa tckib fiestallar vísurnar úr þeim sögum Islendinga, sem hann

hafbi fyrir s&r. Hafi hann hagnýtt nokkrar vísur, sem hann hafbi

e igi ritabar fyrir sör, þab er ab segja, ritab þær eptir minni sínu

eba annarra,*þá verba menn ab ímynda sfer hann Islending og

staddan á íslandi.

Af því, sem vör hör ab framan höfura sagt, ætlura v^r þab

vcra ljóst, ab Fagrskinna er eigi samansett fyrr en eptir 1263,
ab hún, bæbi hvab hina óbundnu rœbu og vísurnar snertir, cr

ritub eptir íslenzkum bókum, ab þau rök , sem Norbmenn hafa
viljab leiba ab hennar norska uppruna, öldungis ekkert sanna,
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og a& ekkert er Kkligra en a& hún se samin á Islandi eins og abrar

Norcgs konunga sögur.

Vfcr gátum þess á&r, a&Nor&menn hafa gefi& út Ólafs sögu

hins helga (Christiania 1849), sem a& ætlun útgefenclanna er

samin í Noregi. — Utgefendrnir hafa getib til , a& sagan muni

vera samin milli 1160—1180. þetta rá&a þeir af 119. kap. sög-

unnar. f>ar er sagt frá tveimr mönnum Kolbeíni og Halldóri, sem

Olafr konungr lækna&i. þenna Halldór tdku Vindr og skáru úr

honum tunguna á sama degi sem Nikolás kardínáli kom í Noreg,

1152. þessa menn sá Hallr múnkr bá&a heila. Nú halda

útgefendr sögunnar, a& þar þessi saga ein skírskotar til Halls

múnks og þar sá, er samansetti söguna, eigi gat haft frásögn-

ina um þessa og tvær a&rar jarteiknir frá sömu uppsprcttu, sem

hinar, þá muni Hallr múnkr sjálfr hafa sagt honum frá þeim og

höfundr sögunnar haíi því hlotib a& lifa á seinni hluta 12. aldar.

þar nú enn fremr or&fœri og andi sögunnar bendi á þann tíma,

þá sagnaritunin var í barnœsku sinni, æ'tla þeir soguna saman-

setta á þeim tíma, sem ver nefndum ábr. — Afe sá, sem samdi

söguna, haíi heyrt Hall múnk sjálfan segja frá þeim kraptaverkum,

sem vcr gátum um, verbr meb engu múti leitt út af orfeum sög-

unnar. þab er eins líkligt, ab hann hafi haft fyrir sér ritaba

frásögn Halls múnks. Af efni flögunnar eba þeim mönnum og

vibburbum, sem nefndir eru í henni, verbr ekkert rábib um aldr

hennar, þar sagan hcfir engar ættartölur og ekki er sagt frá

neinum vibburbum eptir 1152, sem heimfœra megi til viss tíma.

I 111. kap. er talab um jarteikn, sem eigi gat vibborib fyrr en

einhvem tíma eptir ab crkibiskups embætti var innleitt i Noregi,

1152. f>ar er nefnliga sagt frá manni sem Olafr konungr ger&i

jarteikn á og sem ,, s a gb i e r k i b i s k u p i o k k 6 r s b r œ & r u m
frá öndver&u, hversu farit Iiaf&i , \ Vili menn því dœma

um aldr sogunnar hafa menn einungis orbfœri hcnnar ab stybjast

vib, og af því verbr engan veginn ályktab, a& hún sc gö'mul, því

beri menn frásögnina um jarteiknir Olafs konungs í 104—126.

kapítula sogunnar saman vi& hina somn frásögn í skinnbdkinni

AM.619. 4., bls. 107— 125., þá er au&sætt, a& bæ&i höfundr Ólafs-

sögu og sá er ritab hefir skinnbókina AM. 619. 4., hafa ausib af

sömu uppsprettn; en í 619. 4. er frumritinu au&sjáanliga miklu

betr fylgt en í Olafs sögu hclga. Hofundr Olafssogu hefir ví&a
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breytt fornligum orbtœkjum og sett önnur nýjari í þeirra stab,

sumstabar hefir hann meb öllu sleppt þeira, sumstabar eigi skiliö

þau og sctt í stab þeirra önnur ovb sera þýba allt annab, t. a. ra.

AM. 619. 4., bls. 112:

Svá bar at einu sinni, at

konungrinn í Myklagarbi

k.ÍUggisk tiibardaga nidti

heibnum konungi einuni.

AM. 619. 4., bls. 114: Kona
ei n armskapað var kropn-
áo öll saraan.

AM. 619. 4., bls. 116: Nií

h u g 1 e i d cl i ra a b r c i n n a f

Þ e im e r þ a r s 1 6 b u o k s á, a t

h a n n t e 1 g d i á s u n n u d e g i

o k þorbi eigi at scgja at

heilagt var, minnti hann
& t V á r O (= at hváru) á m e b

o r $ u m.

AM. 619.4., bls. 118: Vel
h e f i f s á m a b r, e r h a n n b í b r

fcigislíktíllt þessa heims,
sem hann þóttisk þá bebit

h a f a. S v á aumleg t o k hö r ra-

u 1 e g t, s e m u m þ á e r a 1 1 a, e r

slíks eru várkungir.
AM. 619. 4., bls. 120;J>eir

hafbu ábr bart höfubit
allt á hánum ok knokat 1

Ul þess er hannvar daufr
a f orbinn.

AM. 619. 4., bls. 121: stób
u pp þegar á árum degi.

AM. 619. 4., bls. 121: í

kaupangi þeim er Ólafr
hinn hclgi hvílirvar kuna
a ^ er brottíalls sótt hafbi

Ólafss., kap. 105: Svá bar at

einu sinni, at konungrinn
í Miklagarbi bjósk í mdti
k o n u n g i e i n u m h e i b n u m.

Olafs s., kap. 108: Kona
ein aumlega skapað var

k r o p n a b ö 1 1 s am a n.
t

Olafs s. kap. 110: Nú kom
m a n n i e i n u m í h u g e r s 1 6 b

f y r i r h á n u m o k þ o r & i e i g i

a b s c g j a h á n u m , a t h e i-

lagt var, minntihann þó á

m e b o r b u m.

Olafs. s., kap. 113. bls. 82:

V e 1 h e f i r s á m a b r , e r e i g i

b.íbr slíkt ílit þessaheims,

s e m h a n n þ 6 1 1 i z t þ á h a f a

bebit, svá aumlegt ok
#

h a r ra u 1 e g t, s e ra u m þ á e r

aiia,er engi ervárkynd á.

Ólafs s., kap. 113. bls. 83:

J>eir hafbu ábr barit hans

hafub ok knÚSkat til þess

a t h a n n v a r o r b i n n d a u f r

af.„

Ólafs s., kap .113. bls. 83:

st<5b upp þegar árdegÍS.
Olafs s. kap. 116: I k a u p-

angi þeim cr hinn helgi

1 a f r k o n u n g r h v í 1 i r í

var kona sú er brottfalls
l

) knoka cr

= mugc.

danska orðið knuge, eins og sloka = slugc, moka
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haft marga daga, ok gipt-

isk hon manni ungum, ok

leyndi hon, meban hon
mátti, þeirrar sdttar. Nú
í h v í 1 u n 6 1 1 n o k k u r a

, þ á

m i n n t i s k h e n n a r s lí i 1 1 a á t-

kváma, ok vaknabi bóandi
hennar vib þann mykla
anzypt i er hon lá ok

snorglabi, brauzk á bak
aptr, ok vissi ekki til sín.

Vesall þóttisk hann sinn-

ar ógæfu, ok harmabimjök
vib svá bdtlaust áfall, at

hann mátti engan veg á

frá slítask. Leitaratváro
vib hana, hve opt sá bar-

d a g i k o m i a t h e nn i.

AM. 619.4. bls.122: Síban

6x þeim svá mikill fjálg-

leikr 2 eptir þá gubs gæfu,

at á hverjum jamlengdar
degi þess helga manns
m e s s u a p t a n s, e r h o n h a fb i

heilsu tekit, þá vöktu þau
ok fastabu ok fálusk á

hendi gubi meb almosu-
gerbumok bœnum g ó" b u m.

Ver hyggjum ab þetta muni nœgja til aÖ sýna, ab frásögnin

um jarteiknir Olafs konungs er eldri í AM. 619. 4. en í Ólafs

sögu, og ab mismunr þeirra er ab mestu í því fólginn, ab nýrri

orb eru í Olafssögu sett í staÖ hinna fornu. Sum af hinum fornu

orbum hefir höfundrinn cigi skilib, t. a. m. anzyptir og fjálg-

sótt hafÖi, ok giptizt hon
ungum manni, ok leyndi

h o n h a n n þ v í, m e b a n h o n

mátti. En um nðttnokk-
ura í hvílu þá minntizt

h e n n a r s ú* h i n i 1 1 a a t -

kváma, ok vaknabi bóandi

hennar viÖ þá miklu ógn,

er hon lá þar ok snarflaöi,

brauzt á bak aptr ok vissi

ekki til sín. Vesall þ<5tt-

i z t h a n n s i n n a r 6 g æ fu o k

h a r m ab i m j ö k v i b s v á b 6 1-

laust áfall, at hann mátti

engan veg f rá henni skilj-

azt, ok leitar eptir vib

hana hversu opt er sjá

bardagi kom at henni.

Olafs s., kap. 116. bls. 85:

Síban vóxþeim svámikill

fagnaðr eptir þá gubs

g æ fu , a t á h v e r j u m j a m-
lengdar degi, o. s. fr.

l

) anzyptir = andsviptir eins og kykr = kvikr.
a
) af því sem á eptir kemr má sjá, að fiálglcikr er hér um bil sama sem
guðrœkni; það á, ef til vill, skylt við "at fela (fal, fálum, fólgit)";

saman við ,það
v
mætti og bera lýsingarorðin : glóðfjálgr, innfjálgr:

fagnað getr það ómöguliga þýtt.
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leikr og á bábum stö&um hefirhann settorb, semhafa abra merkingu

°g eigi ciga vib. — Orotœkiö at hváru hefir honum íundizt ur-

elt og óvibkunnanligt og því á fyrra stabnum sett "þó" í stao

þess, en sleppt því áseinna síabnum, en þab er þó alvanaligt í

vísum og finnst líka opt í óbundinni rœbu jafnvel í bókum sem

samdar eru á seinni hluta 13. og fyrri hluta 14. aldar, t. a.m. í

Fagrskinnu í nibrlagi 21. kapitula "ok mant þú ekki at hvárU
meb því mega eyba öllum suniim Haralds konun gs" og

ÍÁrna biskups sögu (sem ritub er eptir 1320) í nibrlagi 39. kapi-

tula: "ok var þó at hverio at hváru) eigi umskipt
meb öllu trúan, heldr þrotin. •— f>ab er aubsætt, ab orbin:

"bjuggisk, at hváru, várkungr, knoka, á árum degi,

anzyptir, fjálgleikr, o.s. fr., eigi hafa þótt úrelt eba óskilj-

anlig þegar frásögnin um jarteiknir Olafs konungs var fyrst fœrb

í letr; en hún getr eigi verib skrásett fyrr en eptir 1152, þar

talab er um erkibiskup í Nibarósi í nibrlagi 111. kapitula sög-

Unnar. þab hlýtr því ab hafa libib býsna langr tími þangab til

þessi orb urbu úrelt, og þessvegna mun sagan vera samansett

öiiklu seinna en útgefendrnir halda. Beri menn hana saman vib

Ólafs s. helga í Fornmanna sögum, sem í sinni núverandi mynd
niun eigi vera eldri en frá seinni hluta 13. aldar, þá sest, ab

málib er fullt eins fornligt á Olafs s. helga í Fornm. s. þannig

stendr í Fornm. s. V, 147 : n ú vi llas t h undarnir f a rsins
;

ÍAM. 619. 4., bls. 120: nú viltusk hundamir farsins; í

°lafs s., kap.113, bls. 83: nú villizt hundunum farit. þab

^iun því vera óhætt ab halda, ab þessi Olafs saga se eigi saman-
sett fyrr en á seinni hluta 13. aldar.

Útgefendr sögunnar hafa leitazt vib ab sanna, ab hún væri

samansett í Noregi, meb orbunum herlenzkr í kap. 77. og "h&r
' • «í landinu" í kap. 78. — Orbib herlenzkr her og í "Ágrípi
a f Noregskonungasögum' ,

kap. 24. og íFagrskinnu kap. 111. virb-

ls t oss vera öldungis hib sama, sem innlenzkr. — Iivab orbib

n ör áhrœrir, þá yrbi menn ab vera vissir um, ab þab se eigi

^isritab cba ofritab, ef menn vildi byggja nokkub á því. þetta

tökum vfer fram, því ver vitum dœmi til, ab menn hafa dregib

ulyktan af ofritu&u orbi. þannig ályktabi Finnr Magnússon (Fornm.
s

- Vin, bls. XV) af orbinu uhern
í Sverris sögu kap. 49. (Fornm.

s
- VIII, 123), ab Eirspennill (AM. 47. fol.) væri ritabr í Noregi,
en seinna tóku menn eptir, ab "her" var ofritab og ritarinn hafbi
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táknab mcíi púnkti undir orbinu, ab þab ætti eigi ab lesast. Ef

nú ritarinn hefbi gleymt ab setja púnktinn undir "hfer", þá

mundu menn án efa hyggja, ab Eirspennill vœri ritabr eba jafnvel

samansettr í Noregi. Víst cr þao, ao "hér" á þessum stab í

Olafs sögu má missast, og ab þab geti verib rangt eba ofritab er

eigi ólíklegt, þegar ritvillur linnast annarstabar í sögunni K —
En ef ver gerum nú ráb fyrir, ab orbib sé eigi ofritab, þá er

undir því komib, hvort orbin "hht í landinu" eiga ab vera orb

söguhöfundarins eba Ólafs konungs. Orbin standa þannig í sog-

unni: "Ólafr konungr sagbi nú konunginum í frá ok

Ingigerbi drotning sifkonu sinni, hversu mikil óhœg-
indi er hann hafbi hér vib at skipta í landinu". þegar

þess er gætt, ab höfundr sögunnar blandar opt saman orbum

sjálfs sín og þeirra sem hann lætr tala, þannig, ab nokkurr hluti

greinarinnar stendr í beinni og nokkurr í óbeinni rœbu, þá er

líkligra, ab orbin "hör . . í landinu" sé orb Ólafs konungs. Til

dœmis um þetta tökum vér kap. 75: "segir nú konun gri nn

í frá, at þeim er afhent, er tekit hafa fé til hafubs

mínS ok níbask á konungi sínum". þab er aubsætt, ab mínS

er orb konungsins en eigi söguhöfundarins. Menn ganga úr öll-

um skugga um, ab orbib "hér" er sagt af Ólafi konungi, þegar

menn bera þab saman vib þab sem Snorri, ÓI. helg. kap. 56.

(Stockhólms útg. II, 65) lætr Islendinga segja vib Ólaf konung

helga: Ólafr konungr spurbi eptir vcndiliga, hvernog
kristindómr væri haldinn á Islandi; þá þótti honum
mikilla muna ávant at vel væri; því at þeir sögbu
konungi frá kri s tnihaldi nu, at þar var lofat í lögum
a t e t a h r o s s, o k b e r a ú t b ö r n, s c m h e i b n i r m e n n g e r b u,

o k e n n f l e i r i 1 u t i r þ c i r e r k r i s t n i s p e 1 1 v a r í. —
Hér getr öldivngis engínn eíi verib á, ab þab sé þeir Islendingar,

sem Snorri lætr tala, en eigi hann sjálfr, sem segi þar. — þab

getr því eigi verib eíi á, ab höfundr sögunnar ætlist til, ab Ólafr

konungr segi "hðr í landinu". þessi orb sanna því ekkert,

') hvcrnig mundi fara, cf menn vildi álykta af því, scin sagan í 22. kap.

lælr Hakon jarl Eiríksson segja : "ofc em ck lítill kominn her á barns

aldri". Undir eins og menn lesa þessi orð, hljóta þcir að sjá, að þau

eru bjóguð, cn menn ganga úr óllum skugga um það, þegar þau cru

borin saman við það, scm stendr í Snor. Ol. s. helg. kap. 28. og Fagrsk.

kap. 89: "cm ek lítt kominn af barnsaldri".
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því á Bama hátt lœtr Flateyjarbók Nor&manninn Björn stallara

segja austr í Gör&um: "Kriútr konungr hefir sent 12
uienn me& fegjöfum hingat í Noreg." (Fornm. s. V, 189).

Af því, a& Nor&ma&r, sem er staddr austr í Gör&um, þó er látinn

tala eins og hann væri í Noregi, sest, hve ónákvæmir fornmenn

voru me& þesskonar or& og a& menn mega eigi leyfa shr a&

%kta af þeim.

Á ö&rum stö&um í sögunni, þar sem höfundrinn talar í nafni

sjálfs sín um Noreg og Nor&menn, segir hann aldrigi : h&r í

landi, hðr í Noregi, hingat í Noreg, v&r Nor&menn,
heldr: í landinu, í Noregi, í Noreg, Nor&menn, lands-

menn, landsfólkit, allt eins og Islcndingar eru vanir a& tala

um Noreg. Á ö&rum stö&um sýnist hann hafa c
'þ a r" um Noreg,

t. a.m. í 42. kap. bls. 29, þar sem tala& er um, a& Iljalti Skeggja-

son kom frá Islandi til Noregs: "fersk þeim vel at, koma
or hafi, ok sigla su&r eptir landi milli kaupanga.
Ölafr konungr var "þar" (o: í landinu) þá í þróndheimi
nor&r.

Á ö&rum stö&um er ví&a haft í sögunni "þar" og "þangat",

þar sem eigi sest, hvort þa& bendir á Noreg allan e&a einhvern

vissan sta& í Noregi.

Annars finnst oss þa& engan veginn óe&liligt e&a dmöguligt,

a& Islendingar gæti sagt "h ð r" um Noreg e&a tala& um Noreg

eins og þeir væri staddir þar. þess ber a& gæta, a& Islendingar

nii&a allt vi& Noreg og a& Noregr er sá mi&punktr sem þeir ætí&

ganga út frá. þessvegna segja þeir, "at koma út — koma til

íslands frá Noregi , vera úti á íslandi, fara utan == fara

frá Islandi til Noregs. Mundu þeir þá eigi geta sagt "her" um
Noreg? '

A& minnsta kosti ver&r aldrigi neitt álykta& af ö&rum eins

°r&um og "herlenzkr" e&a uher", höf&um um Noreg, anna&

e" þa&, a& þa& handrit sem þau standa í geti verið afskrifað

í Noregi.

Hva& nú efni sögunnar snertir, þá bendir þa& á íslenzkan

uPpruna. — Vér vitum, a& Islendingrinn
,

Styrmir prestr hinn

frd&i
(f 1245) hefir rila& sögu Olafs konungs helga; þessa sögu

feöfir sá, er samansetti Ólafs sögu helga í Flateyjarbúk, þekkt og

hagnýtt, en þa& er eigi ljóst, hve miki& af henni hann heíir teki&

12
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upp í sína Olafs sögu. Aptan vib Hákonar sögu Hákonarsonar

í Flateyjarbók stendr kafli tekinn úr Olafs sögu Styrmis. þab af

þessum kafla, sem eigi íinnst annarstabar, er prentab í Fornm. s.

V, 226-242. þegar þessi kafli er borinn saman vio Olafs sögu

hina skömmu 1
, þá er samkvæmnin svo mikil, ab eigi verbr

efazt um, ab bá&ir höfundar hafi ausií) af sömu uppsprettu. —
Flokkr sá í Olafs sögu hinni skömmu kap. 10, sem eignaor er

f

Olaíi konungi, finnst hvergi ncma þar og í kaflanum, sem tekinn

er úr Olafs sögu Styrmis (Fornm. s. V, 227-29), ab undantekn-

um tveimr vísum, sem íinnast í 14. kapitula Knýtlinga sögu.

þessi flokkr er (eins og úígcfendr sögunnar segja á bls. 101) eigi

ortr af Olaíi konungi ; ab minnsta kosti er ekkert í flokknum, sem

bendir til þess, ab Olafr konungr Jiaíi ort hann, og Knýtlinga saga,

kap. 14, segir hann hafi verio ortr af liösmönnum (o: Knúts kon-

ungs). Hann er án efa ortr af cinhverju íslenzku skáldi, sem var

meb Knúti konungi eba Eiríki jarli. Vera má a?) Styrmir fró&i

hafi fyrstr fœrt þenna flokk í lctr. — Lýsingunni á Olafi kon-

ungi helga í 30. kap. Olafs sögu hinnar skömmu ber nærri orbrett

saman vib Iýsinguna á honum í sögu Styrmis, til dœmis

:

Fornm. s. V, 240:

"Misjafn var orbrdmr á

um hans niál ok framferbi,

meban hann lifbi íþcssum
h e i m i

, þ v í a t m a r g i r k ö 1 1-

nbu hann ríklyndan ok

rábgjarnan, haíbrában ok

heiptúbigan, fastan ok
f e g j a r n a n, 6 1m a n o g íi d æ 1-

a n, m e t n a b a r m a n n o k m i k-

i 1 1 á t a n , o k þ e s s a h c i m s

h ö fb i n g j a f y r i r a 1 1 s s a k i r.

En þeir er gjörr vissu,

köllubu hann linan ok lít-

Ólafs saga hin skamma kap. 30

:

"Misjamn var orbrómr um
hans ráb, þá er hann var

í þema heimi. Margir kall-

a b u h a n n r í k 1 y n d a n o k

rábgjarnan, harbrában ok

heiptugan, fastan ok fíi-

gjarnan, úlman ok ddæl-

a n , m e t n a b arm an n o k

mi kilátan, ok þessa heims

höfbingja fyrir alls sakar.

E n þ e i r g j ö r r v i s s u, k a 1 1-

abu hann linan ok lítilát-

an, huggóban ok hœgan,

J
) vér köllum hana þannig til að aðgrcina hana fra Ólafs sögu Styrmis,

Ólafs sögu í Fornmanna sögum og Olafs sögu í Flateyjarbók; hér að framan

höfum vér cinungis kallað hana Ólafs sögu, því þar vcrðr cigi villzt

á nafninu.
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íllátan, h œ g j a n o k h u g-

g ó b a n , m i 1 d a n o k m j li k-

I y n d a n , v i t r a n o k v i n-

góban, frægjan ok fá-

1 y n d an , t r y g g an o k t r ú-

lyndan, forsjálan ok fast-

oröan, gjöflan ok góð-

gjarnan, gdoan ok glœp-
Vcaran, s t j 6 r n s a m a n o k

stiltan vel, geyminn at

gnos löguin ok góbra
manna frelsi; ok hafa

þeir rett rœtt um hann,

er svá hefir sýnzt, sem
nú verfea margar raunir á".

mildan ok mjúklátan,
vitran ok v in gób an, t r y gg-
van ok t r úly n d an, fo r sj ál-

an ok fastorban, gjaflan

ok göfgan, frægjan ok

v e 1 1 y n d a n , r í k j a n o k r á b-

v a n d a n
, g ó b a n o k g 1œ p-

v a r a n, s t j ó r n s a m an o k v e 1

stiltan, vel geyminn at

gubs lagum ok gób ra

ínanna; ok hafa þeir rett

ætlat, er svá hefir sýnzt,

s e m n ú v e r b a m a r g a r

r au ni r á".

Ab þessi lýsing á Ólaíi konungi á bábum þessum stöbum se

tckin eptir sama frumriti, þar á getr cnginn cíi verib. þar menn
nú eigi þekkja nokkra í Noregi samansetta sögubók og þcss er

hvcrgi getib í bókum íslendinga, ab þeir haíi þekkt eba hagnýtt

nokkra norska sögubók, er þab ebliligast, ab ímynda ser, ab þessi

Iýsing se fyrst skrásett á Islandi , hvort sem Styrmir fróbi eba

einhverr annarr Islendingr hefir gert þab.

Ab frásögnin um Egil Hallsson og TóTa í 53-55. kap. sög-

unnar se íslenzk, hafa útgefendrnir játab, en til þess ab komast

íijá ab vibrkenna, ab höfundr sögunnar haíi vibhaft íslenzkar

bœkr, láta þeir hann rita þcssa frásögn eptir sögusögn einshvers
9

Islendings.

þab sem einkum sýnir, ab þessi frásögn hlýtr ab hafa mynd-

&zt á lslandi, er spá Olafs konungs um Jón biskup Ogmundarson

(þar sem Olafr konungr segir um þorgerbi móbur Jóns, ab hún

ínuni eigi gæfulaus verba). Hin sama frásögn finnst í Flateyjarbók

(Fornm. s. V, 322.), en þar er greiniligar sagt frá: "þetta spá-

^œliólafs konungs birtist svá, at þorgerbr Egilsdóttir

y ar móbir hins hclgaJóns biskups". Frá hinu sama er sagt

* sögu Jóns biskups Ögmundssonar á sama hátt sem í Flateyjar-

bók einungis meb íleiri orbum. J^essi sögn um spádóm Ólafs

konimgs fyrir helgi íslenzks biskups getr eigi hafa myndazt ann-
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arstafear en á Islandi. Játi menn því, afe frásögnin se íslenzk efea

haíi myndazt á Islandi, þá er ok líkligast, afe hún sc skrásett á

íslandi og höfundr Olafs sögu hafi ritafe hana eptir íslenzkri bók.

f>ab sem sagt er um Ottar svarta kap. 60, bls. 45-46., og

sem hvergi finnst nema her, er og al-íslenzkt.

Frásögnin um þormófe Kolbrúnarskáld kap. 57-58 er svo lík

frásögninni í þeirri Fóstbrœfera sögu, sem gefin er út í Kaup-

mannahöfn 1822, ab bábir höfundar hljóta ab hafa ausib af hinni

somu uppsprettu. Bábar þessar frásagnir láta |>ormó& koma frá

íslandi til Danmerkr og þaban til Noregs
,

þar sem allar aferar

sögur láta hann koma beinlínis frá Islandi til Noregs (sbr. Fóstbr.

s. Kaupmannahöfn 1852, bls. 57 og 77.). Til samanburfear skrif-

um ver her upp nokkur orfe úr báfeum sögunum.

Fóstbrœferasaga (Kaupmannahöfn

1822) kap. 24, bls. 115:

"Prýfeimafer mikill var

þormófer Kolb r ún arskál d,

ok vel at íþróttum búinn,

skáld gott, mefealmafer á

vöxt, allra manna snar-

astr. Hann undi nær engu

eptir a n cl 1 á t J> o r g e i r s fó s t-

b rófeur sín s, ok þat sama
Biunar, sem hann var veg-

inn, fór þormófer utan

vestríVafeli, ok er ekki

sagt frá ferfeum þeirra

fy r r e n þ e i r k om u f r a m
í Danmörk. pá refe þar

fyrir Knútr enn ríki, ok

v a r h o n u m s a g t f r á p o r-

mófei, athannværi mikit

afbragfe aunarra manna,
b æ fe i s a k i r h r e y s t i o k

kappgirni ok svá skáld-

s k a p a r, o k s e n d i r k o n u n g r

eptir honum ok baö hann

Olafs saga hins helga kap. 57,

bls. 43:

"J>at segja ok menn, at

p o r g r ím r (á afe vera : þor-

mófer) Ko 1 b r ú na sk all d var

s t a d d r í D a n m a r k u. K n ú t r

konungr spyrr til hans,

o k g e r i r m e n n e p t i r h á n-

um. Er hánum sagt frá

h á n u m , a t h a n n s e m i k i t

afbragfe annarra manna
um reysti sína ok kapp-

girni ok svá um skáld-

s k a p. N ú k œ m r h a n n á

konungs fund, kvefer hann
vcl. Hann fagnar hánum
í móti ok bý&r hánum t i

l

sín, "firir því at þat ferr

or & ífrá, at þú ert vel fall-

inn í konungs hirfe". Hann
svarar: herra, scgir hann,

til þess em ek eigi fœrr,
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koma á sinn fund. þor-

móör bregzt skjótt viÖ, ok
ferr at hitta konung, ok

g e n g r f y r i r h a n n, o k k v e Ö r

hann ágætliga; en kon-
ungr fagnar velþormóÖi
ok býör honum þegar til

BÍn, ok ferr þat orÖ frá

Þ é r
,
segir konungr, at þú

sér vel fallinn at vera í

kortungs hirÖ ok þjóna
t i g n u m m ö n n u m. J> o rm ó ö r

svarar: þat er mer eigi

fellt, herra, fyrir því, at

ek er eigi tilfœrr at setj-

ast í rum höfuÖskálda
slíkra, sem meí) yÖr hafa
v e r i t, o k e r e k e k k i r e y n d r

at því, at yrkja u m slíka

höföingja, sem þer erut".

at setjask í rúm hafuÖ-

skálda þeirra sem h 6 r

hafa verit, firir því, at ek

em ekki reyndr at því,

at yrkja um þvílíka höfÖ-

ingja".

Beri menn saman frásögnina um þormóÖ á báöum þessum

stöÖum, þá sést, aö munrinn er í því fólginn, aö FóstbrœÖra saga

er orÖfleiri en Olafs saga. BáÖir höfundarnir hafa þó haft fyrir

sér sama frumrit; höfundr FóstbrœÖra sögu heíir lengt þaÖ meÖ

Því aÖ skjóta inn einstökum orÖum eöa greinum; höfundr Olafs

sögu heflr, ef til vill, stytt þaö dálítiÖ. Nú* er undir þvi komiö

hvar þetta frumrit er upphafliga samiÖ. þar þaö eigi verÖr sann-

ao
> aÖ Norömenn haíi nokkurn tfma samiö sögu sjálfra sín, þá er

Þao enn ólíkligra, aÖ þeir hafi samiÖ íslendinga sögur. þaÖ er

Því enginn efi á, ,aÖ þetta frumrit hefir veriÖ íslenzkt.

I kap. 50. og 83. er nefndr föstudagr (= frjádagr; á

fyrra staÖnum hefir Snorri, Ól. s. helg. kap. 126., frjádagr ("þat

Sagoi Sigurör biskup hinn fyrra frjádag").

HvaÖ jarteiknir Olafs konungs áhrœrir, sem finnast í 103.

—

^25. kapítula sögunnar, þá verör engan veginn sannaÖ, aö þær
80 upphafliga skráscttar í Norcgi. HiÖ elzta handrit, sem þcssar
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jarteiknir finnast í, er líkliga skinnbókin AM. 619. 4. "þessi bók

er ritub mefe hinni svo köllubu norsku hendi og rettritun, en þar

af leioir engan veginn, ao þab sem í bókinni er se upphafliga

samansett í Noregi. Eptirtekíavert er þab í þessari bðk, bls. 116,

þar sem sagt cr frá, ab Ólafr konungr telgbi vönd á drottins

degi austr í GÖrbum, er mabr einn , sem þar stdb og sá konung

gjöra þetta, látinn segja: "morgon er annarr dagr VÍku".
Her er lilýtt bobi J<5ns biskups Ogmundssonar, ab kalla annan
dag viku. — Snorri, sem segir frá hinu sama í Olafs sögu

helga kap. 201, lætr skutilsveininn segja: "mánadagr er á

morgon, hcrra".

I Kapitula 119 er nefndr Hallr raúnkr. Ver hyggjum,

ab þab se sá sami Hallr múnkr, sem nefndr er í Skálda-
tali (í Uppsalabók af Snorra Eddu) sem skáld á dögum Haralds

gilla. Sami Hallr múnkr mun þab vera, sem Finnr biskup Jdns-

son talar um í kirkjusögu sinni I, 218; en hann talar um hann

á þann hátt, ab þaraf sýnist mega rába, ab hann hafi vitab eitt-

hvab meira um hann, en ver vitum nú 1
. I orbum Finns sýnist

þab liggja, ab hann hafi eigi ab eins verib skáld, heldr einnig

sagnamabr. Sem skáld og. frœbimann er dhætt ab taka hann fyrir

Islending en eigi Norbmann. Hvab tímann snertir, getr þessi

Hallr múnkr verib hinn sami sem Hallr Rafnsson, Ulfhebinssonar

lögsögumanns , Gunnarssonar lögsögumanns. Hjá honum voru

þeir Gubmundr Arason og Ingimundr prestr föburbrdbir hans

árin 1174—77. J>á bjó Hallr sem bóndi á Grenjabarstöbum

(Sturl. III, 1., bls. 116.). þar á eptir hefir hann orbib múnkr

og 1184 sýnist hann hafa orbib ábdti á þverá; hann dó 1190.

Hefbi Hallr Rafnsson verib fœddr 1110, gat hann verib í Noregi

annabhvort ab stabaldri eba ab öbru hvoru 1130—1152. þannig

gat hann verib skáld Haralds gilla og seb bába þá menn, sem

Olafssaga segir, ab Hallr múnkr haíi seb. Hann hefir þá líkliga

J
) "Doctrinæ pariter et poeseos laude inclarucrunt Ingcmundus Einari, Pa-

stor Hjardarholtcnsis — [hann var rcyndar á Reykjaliólum] — et llallus

rnonachus, ut ct Arildus ille, qui Valdcmaro Magno Daniæ rcgi et Ab-

saloni, Daniæ archicpiscopo , ob historiarum ct poeseos ut et oneirocri-

ticcs pcriliam, in dcliciis fuit".

i
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sagt frá þessum jarteiknum, eba ritab um þær á íslandi, þegar

hann kom heim aptr. En hvort sem Hallr múnkr er hinn sami

sem Hallr ábdti Rafnsson efea eigi
, þá sýnist þ<5 svo mikib víst,

ab Hallr múnkr, sem nefndr er í Olafs sögu helga, se sá sami

sem nefndr er í Skáldatali og sem skáld Islendingr, og se svo,

þá er þab sönnun þess , afe sagan se íslenzk.

í Ólafs sögu eru einungis tvær vísur sem eigi finnast í öörum

sögum, báoar ortar af.íslendingum, nefniliga ein afNesjavísum
Sighvats, kap.28., og vísa Óttars um Knút konung, kap.60., en

engar ábr dþekktar vísur eptir Noromenn.

Um þessar vísur er hio sama ab segja sein ver höfum sagt

Um vísurnar í Fagrskinnu, ab oss vir&ist þær benda á íslenzkan

Uppruna sögunnar.— þarþafe ntí er Ijóst, ab þessi Olafs saga helga

er samansett eptir íslenzkum bókum, og þar oroin herlenzkr
og her engan veginn sanna, ab hiín se sainin í Noregi

, þá er

eigi nein ástœoa til ab halda, ab hún se samansett annarsta&ar en

'llslandi. .
:

^^^^^v.^f-i^ 1 1 ^í^f^ k'.M^^^^
Vfer þykjumst nú hafa sýnt, ab ástœbur Norbmanna fyrir því,

ab Ágrip, Fagrskinna og Ólafs saga hins helga se samd-

ar í Noregi, öldungis ekkert sanna, og ver þorum a& fullyrba,

ab Norbmenn eiga alls engan þátt í Noregs konunga sögum, ab

fráteknu hinu latínska ágripi Theodoriks, sem þó* er samib eptir

sögn Islendinga. — Ver höfum þab fyrir satt, sem Theodorik segir,

ab enginn sagnaritari [antiquitatum scriptor) hafi verib til í

Noregi fyrir hans daga (1180). Hefbi nokkur norsk sagnaritun

verib til, hefbi hun því orbib ab myndazt eptir þann tíma. En

þá voru íslendingarnir, Sæmundr, Ari, Eiríkr Oddsson og, ef til

V1 11
3 Oddr múnkr, búnir ab senija Noregs konunga sögur, og menn

hafa þá £n cfa á íslandi haft riíabar sögur af öllum Noregs kon-

Ullgum allt til þess tíma. Verk Sæmundar hefir náb til dauba

^agniísar góba, 1047 (Noregs konunga tal 40. v. Fornm. s. X,

^27). Ari hefir og ritab Noregs sögu allt til sinna daga. Eiríkr

Oddsson hefir samib sögu Sigurbar slcmbis, eba, ef til vill, miklu

uieira af Noregs sögu, t. a. m. frá 1130 til 1160. — þab gat

e,gi verib Norbmönnum ókunnugt, ab Islendingar höfbu samib

Noregs konunga sögur, og þab hefir án efa eigi libib langr tími

þangab til afskriptír af Noregs konivnga sögum Islendinga iluttust
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til Noregs. þessvegna mundi enginn Norbmabr hafa rábizt í, ab

semja Noregs sögti án þess ab vibhafa bœkr Islendinga; hann

hefbi því ab minnsta kosti orbib ab verba Islendingum hábr og

rita eptir verkum þeirra.

En þetta hefir enginn Norbmabr nokkurn tíma gert. þeir

hafa látib ser nœgja, ab lesa Noregs konunga sögur eins og þeir

fengu þær frá Islendingum.
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UM TÍMATAL í ÍSLENDINGA SÖGUM í FORNÖLD
f

eplir

Guðbrand Vigfösson.

heíi skipt ritgjörb þessari í þrjá kafla: nœr fyrsti kaílinn

yfir 60 vetr hina fyrstu af íslandsbyggíngu, frá því ab Ingólfr

fann hS.r Iand, og framundir alþíngissetníngu. þessa öld kalla

mcnn landnámaold íslands, því á þessum 60 árum (870-930} varb

land allt alnumib, og albyggt ab mestu. Annar kaílinn nær yíir 50

veturna hina næstu, frá 930-980, eba svo sem svarar því, og

leikr endir þessa tímabils á árunum frá 980 til 1000. En síbasti

kaflinn tekr fram á lok sögualdarinnar, frá 980 ebr 1000, og til 1030.

Á landnámatío var lag&r grundvöllrinn til goborba og allrar stjdrnar-

sögu landsins, og er allt ])etta nábundib vib ættirnar, sem tóku

búfestu í landinu
,
og tdku þar upp, ab kalla má, ný dbul, í

stab hinna, sem þeir höf&u látib fyrir ofríki einveldisins í Noregi

og Vestreyjum, Skotlandi og Irlandi. pví er ómissandi, ab gera

ser sem bezta grein ab verbr fyrir ættum þeim, sem til landsins

koma, hvemig þær dreifast uin landib, og leggja grundvöllinn til

herabsstjórnar landsins, og síban til allsherjarstjðrnar þess; og enn

fremr er mcb öllu ómissandi, ab vita uppruna þeirra ábr þær

komu til Islands, svo lángt fram, sem kostr er, svo sambandib

niilli Islands og Noregs verbi scm Ijósast. A þessu er nú mikill

hængr, og verbr aldrei ab fullu gagni sagt frá landnámum á Is-

'andi, fyr enn búib cr ab rita fornaldarsögu Norbrlanda, skilja

ao fornaldarættir frá söguættunum, og sýna hvervetna samskeytin

hvar fornaídarsögurnar cnda, en byrjar ab segja af þeim mönn-
um

) sem verib hafa til á vissri öld, og ekki eru ab eins til í trú

^anna; en þab cr einmitt litlu fyrir Islands byggíng, svo scm um
mi&ja níundu öld (800-850), ab þessar tvær aldir mætast. I þessari

ritgjörb, sem ab kalla má fæst eingaungu vib tímatal, höfum ver ætíb

^i'bast ab byggja neitt í því cfni á því, ab telja aldr og æfi

landnámsmanna frá fornmönnum, svo sem Katli hæng, Hálíi kon-
Un gi, Haraldi hilditönn, Ragnari lobbrók og sonum hans, því þab

ev °*haifa ab vilja festa aldr þeirra vib nokkra öld eba áratölu

;

18
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þeir lifbu fyrir allar aldir, ef svo mætti segja, og fyrir framan

allra minni; og hcffei einhvcr útlendr mabr komib á Norbrlönd

svo sem á þribju öld til ab mynda, þá teljum ver víst, ab menn

hefbu þá getab sagt honum fra Haraldi hilditönn eba Hrólíi kraka,

engu síbr, en menn kunnu mörgum hundrub árum síbar, þegar

sannar sögur byrja, og menn munu víst hafa kunnab þessar sögur

alla þá stund, er Norbrlönd hafa verib bygb; en allt þetta er

enn órábin gáta, og bíbr rábníngin sinna tíma, og vonum þó*, hiin

eigi ekki lángt í land; ynni hver sá mabr Norbrlanda sögu ómet-

andi gagn, sem komib gæti öllu þessu í kríng.

Ver höfum leitazt vib ab sýna citt á stöku stöbum, sem ab

undanförnu hefir ekki verib tekib nógu ört fram, og þab er, hvab

mjög Islands byggíng er rioin vib Vestreyjar, Irland, England og

Skotland. Hyer sem Landnámu les má verba forviba, hvab mikill

grúi af landsins mestu landnámsmönnum kemr þaban, og ab næst-

um allar höfubættir eru ab mægbum eba annari frændsemi venzl-

abar vib konúnga og stórmenni í Vestrlöndum
,
og þegar menn

hugleiba, hve rótgróib norrænt þjóberni var orbib fyrir vcstan haf

í öndvcrba Islandsbyggíng, og um mibja níundu öld, þegar fyrstu

sögur byrja, þá geta menn ekki gjört ab ser ab halda, ab sam-

bandib og samgaungtirnar milli Norbrlanda og Englands se miklu

eldri en menn hafa hugsab; og er enn ekki seb fyrir upptökin

í þessu efni; en komi sú öld, ab saga Islands. verbi lesin fyrir

utan Norbrlönd
,

]>á er þab mjög merkilegt hvab landnámasaga

Islands upplýsir elztu sögu Englands. Saga Norbrlanda stendr

víba fótum undir, og á endanum rekr ab því, ab fornsaga vor er

ekki fornsaga vor einna, heldur meiri hluta norburálfunnar, sem

ætíb mun verba ab líta í norbrib, til ab vita r8tt skyn á upptökuni

sínum. Her er nóg ab geta ])ess, ab fullr helmíngr Islandsbygbar

er kominn til landsins vestan um haf, en ekki rakleibis frá Noregi.

Má vera ab þessi biifeiii forfebra vorra se örsök þess, ab rit og

sögulist varb svo rækilega inngrdin Islendíngum. þetta kann þó

ætíb ab hafa haftnokkur áhrif á þjábarandann, og gert hann líf-

legri og hvatlegri, þjóbcrninu brcytti þab ekki í minnsta máta, sem

er norrænt í alla stabi; og ekki raskast heldr í neinu vib þab

samband vort vib Noreg. í>eir, sem komu til Islands vestan um
haf, voru jafn norrænir og hinir, sem rakleibis komu af Háloga-

landi. Olafr hvíti mun cílaust hafa átt <5bul í Noregi
, þ<5 hann

væri konúngr í Dýflinni, og þ<5 Helgi magri sfc fæddr fyrir vestan
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haf, og hafí aÖ líkindum aldrei á æfi sinni stigiÖ fæti í land í

Noregi
,
þá mun hann þ<5 hafa álitiÖ þar ættjörö sína.

Landnáma-öld Islands, og einveldis-ár Haraldar hárfagra

standast öldúngis á endum. Setníng alþíngis er beztr vottr þess, aÖ

nú* liafi verib lokiÖ byggíng landsins ; en þab var þrem vetrum

fyrir dauba hans, að þessi allsherjarstjo'rn var stofnub í landinu

;

goÖorb tókix menn upp jafnóöttm og landiÖ bygÖist, og sama er

aÖ segja um heraÖsþíngin.

I>aÖ eru mjög fáar Islendíngasögur , sem skrásettar eru, aö

cingaungu haíi gerzt á landnámatíÖ, og ekki nái lengra aptr, en aÖ

930; í þenna svipinn ininnumst ver aÖ eins þorskíiröínga sögu,

eÖa Giillþóris sögu öÖru nafni, og ef telja mætti söguna af Önundi

treTót, en hun er allstaÖar áfost framan viÖ Grettis sogu.

En nú byrjaöi hin mikla söguöld íslands. A hundraÖ áv-

unum næstu, eptir aÖ alþíngi var sett, hafa allar Islendínga sögur,

aÖ kalla, gerzt, frá 930 til 1030, þ<5 svo, aÖ meginiö lendir á 50

síÖustu árunum (980— 1030); þetta er blómöld íslands, og þegar

menn nú líta í cinu yfir allan vorn sögubálk, þá eru þaÖ eindæmi

JivaÖ söguríkt herir veriÖ á Islandi í þá daga, svo strjálbygÖu landi

og fáliÖuöu. En allr þorrinn af landsbúum var þar af storum ætt-

úro, og því var allt svo söguríkt.

Nú skulum ver nefna helztti íslendíngasögur, sem gerzt hafa

á miÖbilinu, og sem ekki ná framyíir 990 í fremsta lagi, eÖa þar

á borÖ viÖ; verÖr mönnum þá hægra fyrir aÖ sjá, hvernig viÖburÖ-

^rnír skiptast niÖr á þcssa hundraÖ ára söguöld vora.

Af stærri sögum er þá Egils saga. Hún byrjar meÖ fyrstu

landnámum, og endar viÖ dauÖa Egils, herumbil 990.

Saga Haröar og Hólmvcrja endar um sama leyti (985—990);

Hænsaþórissaga 965. Gfsla saga Súrssonar endar 978.

Kdrmaks saga er mest næstu árin í kríngum 960; en nokkur

^aíli hennar um Hdlmgaungu-Bersa varÖ þd síöar, um ofanveröa
daga Egils Skallagrímssonar (herttmbil 984).

þá kemr mesta saga norÖanlands: Vatnsdæla, sem hefst meÖ
^slands byggíng og endar svo sem 985, og aö öllu efni til er

8amhliÖa Egils sögu, nema hvaÖ andlát |)orkels kröfltt varÖ síöar,

011 f sögunni nemr þaÖ engu.

Þá kemr Víga-Glúms saga, sem nær frá 935 og til 990, eÖa

Þ&r á borÖ viÖ; en ándíát Glúms varÖ þ<5 miklu síöav, í kristni,

Í8V
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en öll þau ár eru aub í sögunni. Svarfdæla gcrbist og öll á þessu

tímabili, og sama er ab segja um Reykdælu, ebr sögu þeirraVe-

mundar og Víga-Skútu ; su saga endar nálægt 990.

Fyrir austan eru og til nokkrar gamlar sögur: Hrafnkels

saga FreysgoÖa herumbil 950. Saga þorsteins hvíta endar svosem

975, en tekr vio Brodd-Helga saga, og lýkst hún 989, eba sama

ár og bardaginn varb í Böbvarsdal; tekr þá vib ])roplaugarsona

saga, en hún fylgir næsta tírnabili.

Af Subrlandi er Flómanna saga, og gerbist hún , ab vorri

hyggju, öll í heibni.

Nú byrjar ])á blómöld sögu vorrar, um daga þeirra Snorra

goba og Skapta lögsögumanns. Aldr þeirra má kalla ab telí eptir.

Snorri tók vib búi ab Helgafelli 979; cn bábir öndubust þeir á

sömu misserum, Snorri og Skapti, og er merkilegt ab sjá, hvernig

allar sögur, þær sem lengst ná aptr, enda vib dauba þeirra, og

þab sama árib; og má meb fullum retti segja, ab meb þeim cndar

hin foma söguöld Islands ; en sjálíir koma þeir vib vel ílestar

sÖgur, og finnast traubla meiri ágætismenn. StÖku þættir ís-

lenzkir urbu þ(5 síbar, en þeir eru velflestir ribnir vib Noregs

konúnga sögur. Eina fslendínga sögu má þ<5 nefna, sem ab nokkru

leyti er ein í sinni röb, en þab er Bandamanna saga, sem gerbist

um öndverba mibja daga Baraldar Sigurbarsonar, hérumbil 1055;

enda má heita, sem hún liggi fyrir utan vora rettu söguöld.

Á öndverbu þessu tímabiii (980—990) hittist nú svo á, ab

margir hinna gömlu féllu frá, en nýir höj"bíngjar komu til í vel-

flestum herubum á Isiandi. Margt varb og til nýlundu, svo scm

fundr Grænlands og byggíng þess, og kristnibobib.

Vér skulum nú nefna helztu sögurnar frá dögum þeirra Skapta

og Snorra:

Eyrbyggja nær frá upphafi landnáma og út í gegn til andláís

Snorra goba (1030); en mjög lítib er sagt þar frá þeim 25 árum,

sem Snorri var í Tilngu, en allt megin sögunnar eru 20 næstu

vetrnir fyrir kristni (980— 1000), og sagan hættir ab mestu vib

þab, er Snorri fór frá Helgafclli.

Af Laxdælu er sama ab segja: nær hún yfir söguöldina alla

frá upphafi til cnda, og cndar meb dauba Snorra, sama ár og

Eyrbyggja, cn segir lengra frá um síbustu árin. þáttr Bolla er

gíban settr vib, og er hann ýngri, og nokkub ýktr.
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Heibarvíga saga cnclar 1015, ebr þab sumar sem voru heibar-

víg dæmd á þíngi
;

sjálf nær sagan nokkub lengra fram.

Gunnlaugs saga ormstiingu endar 1010.

Bjarnar saga Hitdælakappa lýkr 1025; þetla sumar var sætzt

á vígsmálib Bjarnar.

Fdstbræbra saga endar 1030, meí) lííláti þormdbar Kolbrúnar-

Bkálds,

Hávarbar saga Isíirbíngs geroist fyrstu vetrna eptir kristni,

°g endar þar sem Fóstbræora saga hefst.

Norbanlands er Grettis saga mest; se" þáttr Önundar ralinn

nieb, þá nær hún og yfir alla vora söguöld. En Grettir lezt 1031,

vetri síbar en Skapti lögsögumabr. Spesar þáttv einn nær lengra

aptr.

Vallna-Ljdts saga er næstu vetr eptir kristni, en Ljdsvetn-

ínga saga nokkru síbar. Gubmundr hinn ríki andabist 1025, og vib

hann er sagan kennd, en þ<5 nær hun nokkub lengra aptr, og í

lengsta lagi af öllum Islcndínga sögum, en ekki verbr árib tiltekib,

enda er sagan öll sundiiaus.

Austanlands er Droplaugarsona saga ein frá þessu tímabili,

og endar h&rumbil 1006.

Sunnanlands er Njála mest. Hún byrjar um mibja tíundu öld,

eba litlu síbar, en endar 1015.

Her vib má nú bæta Grænlendínga-sögu Eiríks rauba, og því

sem vibvíkr landnámum Grænlands og Vínlands, þd ekki geti

þab meb fullu talizt meb Islendínga sögum.

Af öllum þessum sögubálki er þá engin sú saga, sem taki aptr

yhr 1030, og sýnir þab ab þessi skipti eru sönn, og mcir en hugar-

burbr. þessi öld, sem var ab líba, var stdrvirkja og umbyltínga

°ld, en í hönd fdr spektar og fribar tími, sem er jafn merkr fyrir

því, þd svo fátt se í sögur fært á því bili. Landstjdrn var öll

fullmyndub. þab er nú gaman ab sjá, hvemig allt er svo stdr-

karlalegt og hálf hamramt í fyrstu, í öndverba byggíng landsins,

ei
* blíbkar og fríbkar, cptir sem aptr dregr, nær lokum sögutíni-

íll »s. En öll þessi öld er svo göfug og vegleg sýnum, ab þd

síbar y,bi stdrtíbindi á íslandi, á 13. öld
, þá er þab allt meb

Öorum svip, og ber á engan hátt þann fornaldarkeim , sem hin

fyrH öldin.

Þetta er nú í fám orbum um þab, nær sögur hafi gerzt her

^ landi
; cn annab mál er þab, nær þær haíi verib ritabar, og
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skulum vér nú geta þess. Vill og svo vel til, ab vér getum ákvebib

þab meo nægri vissu. Ari frd&i segir í formálanum fyrir Noregs

konúnga sögum BÍnum, ab 200 vetra (stór) hafi libit frá því ab land

var numib, og til þess menn tæki hér sögur ab rifa; en þab verbr

þá svo sem 1120— 1130; kemr þab heim vib þab, sem scgir, ab Ari

frdbi hafi fyrstr ritab liér á landi á norrænu máli. En ab aptan

má einskorba tímann eptir sögn Sturlúngu; þar segir (2. 17) ab

vib andlát Brands biskups (1201) haíi hér á landi verib lokib ab

skrifa Islendínga sögur. þab er því á svosem 70—80 ára fresti,

ab allar Islendínga sögur cru skrásettar, ebr allr þorri þeirra,

milli 1020 og 1200; um þau aldamótin var öllu lokib. Nú geta

menn af þessu séb, hvab lánga stund sögumar gengu í manna

munni, ábr þær yrbi skrásettar, og eru rétt hundrab ár frá lok-

um sögualdarínnar, og til þess menn fyrst byrjubu ab rita sögur

(1030— 1130), eba svo scm þrír mannsaldrar. En réttast er ab

telja frá 1030, því fyr en þá gátu ekki sögurnar verib fullgerbar

í munni manna, ab sú öld var úr garbi gengin, sem þær hljóba

um. þessi hundrab ára öld (1030—1130) er nú mjög merkileg,

því á henni færbu menn í sögur þab, sem gerzt hafbi öldina næstu

á undan, og skipubu öllu nibr. þab má nærri geta, ab menn

hafa verib sólgnir í ab heyra bæbi og segja sögur í þann tíma.

Nú kemr þá ritöldin (1120—1200). Mönnum kann ab virb-

ast 70— 80 ár nokkub stuttr tími, ab rita svo margar sögur, og

þó er ckki svo. þetta var aubgcrt þegar fyrst var kominn rek-

spölrinn á; ab rita upp sögur eptir minni gckk reiprennandi, þar

sem menn kunnu jafn vel. þá var líka mátulega lángt frá libib,

og minnib ekki enn farib ab förlast; en á 13. öld er varla vib

öbru ab búazt, en mönnum hafi verib farib ab gleymast surnt hvab.

A þrettándu öld höldum vér og ab fáar nýjar sögur haíi

verib skrifabar, hvorki af Islendíngum ebr Noregs konúngum, en

mikib voru sogur auknar og endrbættar á þeirri ölcl, cinkum Nor-

egs konúnga sögur, svo sem þegar Snorri skeytti saman sögu

Ara og Eiríks Oddssonar, og jók ymsu vib sjál fr, og ber sú bók

síban nafnSnorra; en þó eru allar Noregs konúnga sögur runnar

írá Ara. ' T ,

Sama er ntí ab segja um Islendínga sögur. Sturla þórbar-

son og Styrrair frdbi og ymsir abrir handléku, og juku og endr-

bættu, sem sjá má, ymsar Islendínga sögur. Mebal annars er

Sturlu getib í Grettis sögu og Eyrbyggju, og eru þ<5 bábar ritabar
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laungu fyrir hans dag, cn hann hefir síbastr lagt á þær smibs-

höggib, og öll þau hanclrit af þeim, sem ver nií höfum, eru frá honum.

Styrmir fróoi heíir handleikib Harbar sögu og margar abrar. Menn
verba ab láta ser lynda, þ<5 ckki verbi ákvebib nákvæmar um
aldr á sögum innbyrbis; þab hafa þ<5 vcrib gerbar tilraunir til þess,

svo sem sumar sögur væri frá tólftu öld, en aptr abrar frá þrett-

ánduj en ílest sem þab er bygt á, er ofr hæpib, svo sem um
œttattflur. þab er vitaskuld, ab þeir, sem fyrst ritubu, gátu

ekki talib nema fram á sína daga, en nú voru sögurnar síban

skrifabar upp aptr og aptr; en þeir, sem handritin skrifubu, og sjálfir

voru sögufróbir menn, juku vib ættimar fram á sinn dag opt og

tíbum. I velílcstum sögum eru ættir taldar fram á Sturlilnga öld,

svo sem í Njálu
,
og er þ<5 víst , ab sagan sjálf er miklu eldri.

þab er annab, ab byggja á orbfæri , ab þab se mibr í cinni sögu

en annari ; en líka eru vandhæfi á því; þó menn játi ab munr

kunni ab hafa verib á máli á 12. og 13. öld, sem þó mun hafa verib

mjög lítib, og ekki ab neinu marki, þá var sögumálib hib sama, í

sínum föstu skorbum; sagan gekk ab mestu orbrett munn frá

munni , meban mcnn á annab borb kunriu hana. Ekki er heldr

svo hægt ab fara eptir, þó* sumar sögur seu <5skipulega sagbar,

og geta ]>ær verib eins gamlar fyrir því, og kemr meir af því,

ab sögulistin var ekki jöfn um allt land. Norban og austanlands

eru færri , og ab jafnabi lakari sögur en sunnan og vestan
,

og

ekki af því, ab þeir færi síbar ab skrifa þær, heldr af því, ab

þar voru ekki jafn gdbir sögumcnn, og þcim fór ekki jafn kríngt

ab segja og hinum. Ekki mega menn heldr láta þab villa sig,

þar sem vitnab er í abrar sögur, svo sem í Eyrbyggju er vitnab

til Laxdælu; og er ekki fyrir þá skuld sagt, ab Laxclæla se eldri

saga en Eyrbyggja. þab kemr ekkert þessu máli vib nær sagan

var skrásett. Laxdæla het Laxdæla laungu fyr en hun væri

skrifub
,
og nieban hun enn ekki var til nema á tungu manna.

Saga getr því vel verib nefnd meb nafni, hvort sem hún var til

skrifub, ebr ekki ; hún var til, ef menn kunnu hana, og meira

geibist ekki þörf; mega menn í þessu efni ekki láta villa sig

hókagerb vorra tíma.

þab er nákomib þessu máli, þegar talab er um, hvaba sögur

hali glatazt. þab er víst, ab margar sögur hafa glatazt, en hitt

ei' jafnvíst, ab mjög fáar hafa glatazt af þeim, sem skrifabar hafa

vcrib; en skabinn er samr og jafn fyrir þab. Svo miklar og
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margar, sem þær sögur eru, sem ver nú höfum, þá varfe þó fjöldi

eptir, scm aldrei var skrifafe upp, og týndist, þegar menn nmndu

ekki lengr. þetta sest bezt, þegar gáfe er afe, live ójafnt þær sögur,

sem ver höfum, komanifer á héru&in; tír sumum höru&um eru engar

sögur, en fáar úr öferum. Af öllu Austrlandi eru ekki til nema

fáeinir smáþættir, af því enginn sagnameistari heíir komife upp

þar, til afe safna því, er menn kunnu þar, sem annarstafear, og

sem víst má ætla afe ekki hafi verib alllítife. Ur þeim herufeum,

þar sem flestar sögur eru frá, og halda mætti því afe allt mundi

til tínt, eru þó nefndar sögur, sem v.ér nú ekki kunnum, svo sem

saga þórfear gellis í Breifeaíirfei, líklega af því, afe hún heíir aldrei

komizt af túngunni og á bókina; og þá má nærri geta, afe eitt-

hvafe muni vanta þafean, sem ckkert nú er til. þó ber þess afe

geta, afe flestar af þeira sögum, sem nefndar eru og ekki eru til,

munu heldr hafa verife þættir en sögur, og víst ekki á borfe vife

hinar miklu Islendfnga sögur sumar, sem vör þekkjum.

þetta má nú vera nóg afe svo komnu um Islendínga sögur

hinar eldri ; svo kollum ver þær til afegreiníngar frá hinum ýngri,

efer sögum um Sturlúnga öld. Um sama leyti og lokife var afe rita

Islendínga sögur, hófst Sturlúnga öld; gerfeust þá störtífeindi á landi

her, og varfe margt til frásagnar; eru og ymsar sögur frá

þeim tíma; en ekki megum ver blanda þeim saman vife hinar

eldri ; bera þessar nokkufe annan keim, og eru svipaferi sagnaritum

nú á dögum; eru þær bygfear á brcfum og skilríkjum og sjðn

Bjálfs þess er ritafei , efer sögn annara, sem þá liffeu, og sáu á

tífeindi. Sturla þúrfearson ritafei mest þessar Islendínga sögur; og

hann er höfundr afe mestu af Sturlúngu. þær deilast í ymsa

þætti, svo sem af Rafni Sveinbjarnarsyni og þorvaldi Vatnslirfe-

íng, Aroni Hjörleifssyni , Gufemundi dýra, þorgilsi skarfea, og

ymsar aferar; og liggja 200 ár á milli þessara og hinna fyrri.

Landnámu verfeum vcr þd afe nefna, fyrst vcr höfum orfeife

afe sækja svo margt í þá bdk í ritgjörfe þessari. þafe ber vel

vife, afe þó ekki sc til nema mjög fáar sögur úr ymsum hcrufeum,

og alls engar úr sumum, þá vitum ver þó allar hölfeíngja ættir á

landinu frá landnámstífe og út í gegn
,
og gctum á þann veg scfe

í hvafea ættum gekk öll hcrafesstjórn
,
og fengife þannig allshcrj-

arsögu landsins. þetta allt linnst nú í Landrjámu.

Nær menn fyrst fóru afe skrifa ættvísi hér á landi, vcrfer ekki

mefe fullri vissu sagt, en líklcgt er afe þafe haíi verife hife fyrsta
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verk, þegar fariÖ var aö rita sögur, Margir hafa eignaÖ Land-

námu, aÖ öndverÖu, Ara fróÖa, en þaÖ er ekki nema getg&ta.j og

íinnst enginn stafr fyrir því; en hitt vitum ver, aÖ þar sem í

sögum er talaÖ um ættir eÖa landnám, J)á er opt og einatt skýr-

skotaÖ, ao svo og wsvo sagÖi AriM. AÖ hann hafi skrifaÖ ættvísi

þykir ekki efamál, en óvíst aÖ þaÖ hafi náÖ kríngum allt land;

og sem nærri má geta, þá gat hann ekki talife ættirnar, nema

fram á sinn dag. Austanlands vitum ver aÖ landnám eru rituÖ

eptir fyrirsögn Kolskeggs fróÖa.

Hin elzta Landnámabók, sem ver nú höfum, er cptir Sturlu

þórÖarson
,

og hans bók mun frumrit til allra annara Iandnáma-

bóka, sem ver nu höfum.

Aldrei hefir neinn fræÖimaÖr veriÖ Islandi jafn þarfr, sem

Stuiia, þar sem eptir hann einan liggr Islendíngasagan miklá og

Landnáma, tvær hinar beztu bækr á íslenzka túngu. Landnáma

er hin mesta prýÖi bókmenta vorra, og engin sögubók er oss

jafn dýrmæt, sem hún ; í sumri grein væri meiri skaÖi fyrir sögu

landsins aÖ missi hennar einnar, en allra hinna. þessa bók hefir

•Sturla ritaÖ, og teljum ver hann fróÖastan mann í Sturlúnga ætt.

Nú cru miklu fieiri Landnámur cn þcssL Styrmir fróÖi

(Í* 1245) ritaöi Landnámabók, en hún vek aÖ líkindum mest aÖ

þeim, sem kristnir voru og her námu land.

Haukr lÖgmaÖr ritaÖi Landnámu um aldamótin (herumbil 1300);

sú bók er kölluÖ Hatiksbók, og er enn til
,
og sumt meÖ eigin-

handarriti höfundarins. Hauksbók er ekki frumrit, heldr samsteypa

af Sturlu bók og bók Styrmis. Nú þegar menn gá aÖ Uauksbók

nákvæmar, og bera hana saman viÖ þau Landnámu handrit, sem

ver höfum, ])á sjáum ver, aÖ Styrmis bók er töpuÖ, en Sturlu bók

er sú, sem prentuÖ er eptir síöasta utgáfa Landnámu (1843) ; enda

Bru þar, sem sjá má, allar ættir taldar til uStuiiu í HvammiM
, eÖr

OuÖnýjar, móÖur þeirra Sturlusona ; en í llauksbók er jafnan taliÖ

til Hauks sjálfs, og þegar Sturla í Hvammi er þar nefndr, er

hann kallaÖr tJIvamm-Sturla".

Enn eru tii ágrip af Landnámu, scm rfkir menn hafa látiö

°ú*a til handa ser, og haft sem handbók ; til aÖ mynda Melabók,

sem enn eru til brot af, cn ekkert er merkilegt viÖ hana, nema
ílÖ allar ættir eru þar leiddar til Melamanna.

Enn eru til ýngri Landnámu handrit, samsteypur af hinum
e^ ri, þó mest sö tekiö úr bókum þeirra Sturlu og Hauks; er
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þ<5 eitt og annab í þeim, sem hvergi finnst annarstabar, og sýnir

þab, abþeir hafa haft bækr, sem ver nú ekki höfum 1
.

Fyvst verib er ab tala um Landnámu, þá er skylt ab nefna

hér Islendíngabók Ara, sem þessu er náskyld. þab er lítil bdk;

en hvert orb í henni er gullvægt. Svo mjög vandabi Ari þessa
I

sína bók, afe hann sýndi vinum sínum, biskupum bábum og Sæ-

mundi prcsti fróba, og endrbætti og leiferétti handrit sitt ab þeirra

fyrirsögn, en lét þ<5 bdkina standa meb somu snibum; breytti stöku

hlut, og jók vib, sem vibbæti, tveimr sfóustu kapítulum, um bisk-

upa og koniínga ætt(ll.— 12. kap.); en í lok 10. kapítula stendr,

sem í hinni : "her lýcsc sjá bók'\

Enn er þá ótalab um annálana íslenzku.

Ekki getum vér heldr neitt sagt meb vissu, nær fyrst var

farife ab rita annála á landi hér. Vér höldum þ<5, ab þab hafi

verib seint, og ekki fyr en hætt var ab rita sögur, og á frá-

leitt Ari, ebr hans tíbar menn, neinn þátt í því. I engri af sögum

vorum mðtar fyrir annálsformi; þab lítr svo út, sem menn haíi

ekki kunnab eba þekkt þab söguform. Elzti annáll, sem nú er til,

er konúngs annáll, og nær fram ab 1300, og höndin er frá sama

tíma
,
og má vel vera, ab þetta sö frumrit, cn cngar sönnur eru

þ<5 fyrir því. Síbar voru margir annálar ritabir á 14. öld, mebal

þeirra er Flateyjar annáll (frá 1390), og fram yfir svarta dauba

héldu menn áfram ab rita annála, og laungu eptir ab menn voru

hættir ab rita abrar sögur. Hvort nú allir þessir annálar eru af

einum toga spunnir, eba fleiri frumrit liggi þar til, þar um þorum

vér ekkert ab segja ab svo komnu, cnda stendr þab og á engu

í því efni sem hér er um ab ræba.

Hvab efni vibvíkr, þá eru annálarnir mjög fáorbir um land-

námatíb og söguöldina (870— 1030); og af sögunum sjálfum vit-

um vér betri deili á flcstu en þar stendr, þ<5 eitt og annab

kunni ab hrjóta mcb, scm vér ekki vitum annarstabar ab. Menn

verba lífca meb varúb ab trúa öllu , sem stendr frá þeim tíraa.

En þegar kemr fram yíir söguöldina, þá fara J)eir ab verba bæbi

fjölorbari og miklu árcibanlegri
;
og allan þann tíma, sem liggr á

) f)að er svoscm til dæmis þar, scm scgir í cinni, aft Flóki Vilgcrðarson,

eðr Hrafna-Flóki vœri Glámsson. NaTn föður hans linnst í engrigamalli

sögubók, sem vér nú þekkjum
\
það lítr svo út, sem Ari fróði haG ekki

sjálfr vitað Iivcrs son hann var.
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milli, og þángao til Sturkinga öld hefst, þá eru þeir aö mjög

miklu gagni
,
því frá þeim tfma vitum vðr fátt, nema þaö sem f

þeim stendr og biskupasögunum. En eptir aÖ Sturlúnga öld þrýtr,

kveör þd mest aÖ þeim. Frá fjdrtándu öld vitum ver fátt annaö,

en þaÖ, sem í þeim etendr, enda eru þeir þá svo fjöloröir, aö

þcir verÖa hálfgildíngs sögur.

þá er enn aö tclja sögurnar um kristniboö og biskupa her á

landi. Fremst er saga f>orvalds hins víöförla og Kristnisaga. þessar

sögur heyra til hinni síöari söguskript, þó þær se báöar frá sögu-

tímanum; en ekki þekkjum ver þó* höfund þeirra meö vissu.

þá eru biskupa sögurnar: Húngrvaka, eöa saga 5 hinna clztu

biskupa; Jdns biskups saga hins helga
;
saga þorláks biskups; tvœr

sögur af Guömundi gó*Öa, og saga Árna biskups, sem þ<5 er miklu

veraldlegri en hinar, og má kalla lslands sögu í lok 13. aldar.

Laurentfussaga er enn
;

þaö er síöasta biskupssaga forn ; hann

varö biskup 1322.

Allar þessar sögur eru mjög merkilegar. Af þeim getum ver

bezt seö um skólastofnan og lærdóm á Islandi í fornöld.

AÖ síöustu viljum ver cnn nefna einn ílokk af sögum, og

þaö eru þær, sem viÖ koma átrúnaÖi, um landvætti og annaÖ því-

líkt. Heill flokkr cr nú til af þessum sögum. þær sögur þeirra

BárÖar Snæfellsáss og Ármanns eru her fremstar í flokki, og allar

hinar standa, aö kalla má, í skjóli þeirra. J>6 hafa slíkar sögur

veriö mestar í kríngum Snæfellsjökul, og heíir þar allajafna veriÖ

fullt af tröllum og vættum allskonar.

Til þessa söguflokks heyra nú meöal annars Kjalnesínga saga,

og Víglundar saga, sem víst mun vera af fornum toga spunuin, þ<S

aldrei haíi þeir lifaö á Islandi, sem sagan er af. Enn fremr saga

þóröar hreÖu ; svo mikiö verör sýnt, aö sá maör heíir aldrei lifaö

á Islandi, aÖ minnsta kosti aldrei á þann hátt, sem sagan segir,

og þ<5 er trúin á honum svo rík. Hann er nokkurskonar Völundr

Islands, sem menn eigna öll gömul listasmíöi. Sagan eins og hún

var í öndverÖu, því nú er hún mjög úr Iagi færö og óforn, mun vera

kynjuö af Höröalandi, og hafa gengiö í ætt Höröa-Kára, sem þorör

var kominn af. Austanlands má tilfæra sögu þorsteins uxafdtar,

einhvern bezta fornsögu þátt. Sú saga mun kynjuö úr þránd-

ncimi, eins og ættin, sem sagan cr viÖ riÖin; cnda eru Austíiröir

mest bygöir úr þrándhciini.

Enn fleiri mætti tilgreina, því sumum af þessum þáttum er skotiö
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inn í afcrar sögur, svo sem í Grettis sögu þab sem segir af Hall-

mundi og um þðrisdal, og margt slíkt.

f>d Ormr Stdrdlfsson liaíi verib til, þá er þó" allt fornt, og

miklu eldra enn íslands byggíng, sem segir af Ásbirní prúba,

sem kvæoib sýnir.

Krdkarefs scigu væri og réttast ab telja hér til
;

ykjureinar

er hún varla; þab var aldrei sibr fornmanna ab búa til tilhæfu-

lausar sögur.

Vér höfum ab mestu sneytt hjá þessum sögum
;
þær koma

ekki þessu máli vib, en koma í góbar þarfir, þegar tala skal um
átrúnab fornmanna.

I.

lsland bygbist um ofanverba níundu öld, og fram á tíundu öld

stób yfir byggíng þess. Meb Islands byggíng má í raun réttri

segja, ab byri sönn saga á Norbrlöndum, og þá einkum í Noregi.

En af því nú Island bygbist nærfellt af allri vcstrströnd Noregs,

frá Hálogalandi og subr til Agba, og göfgustu ættirnar flúbu land,

þá þekkjum vér nöfn á hersum og jörlum í þessum hluta Noregs

fram á byrjun níundu aldar, svo ef allt er athugab
, þá höfum

vér vitneskju af hverju fylki í Noregi vestanlands, og sögu þess,

vel 50 ár ábr en Haraldr hinn hárfagri varb einvaldskonúngr.

En úr þeim hérubum í Noregi, sem ekki fóru menn úr til Is-

lands, þá höfum vér mjög litla spurn þaban, og sízt þab sem

svo lángt nái fram. Er því aubsætt, ab Islandi er þab ab þakka,

ab ekki lá í þagnar gildi þetta, sem vér vitum af Noregi ab segja.

Ættirnar, scm til Islands fúru, fluttu meb sér fornsögur þær, sem

þeim voru skyldastar, og öll þau deili , sem þeir vissu á for-

februm sínum; hefir þctta geymzt, en glatazt fornsögurnar úr

hinum hérubunum ab mcstu. Vér vitum nú ekki hvab þab er,

sem betr sannar en þetta, hvernig Öll sagnarit á norrænu eru

sprotin frá Islendíngum.

Ilérub þau í Norcgi, sem Island er helzt byggt frá, eru

:

1) Hálogaland, á dreif um allt Island, en þd mest á Rángárvöll-

um og upp um Borgaríjörb. 2) Ur þrándheimi bygbust Aust-

firbir; eru þaban velflestir hinir stærstu landnámsmenn í Múla-

þíngum bábum; en úvíba annarstabar á landi námu þrændr.
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þeir þorsteinn hvíti, og ætt Yxnaþdris, Hrafnkell Freysgobi, Brynj-

dlfr gamli og bræbr hans, munn allir hafa verib ur þrándheimi.

3) Úr Raumsdal eru Vatnsdælir; þar þekkjum ver ættir fram til

jötna. 4) Af Mæri eru Síbumenn komnir. þá taka vib Gula-

þíngslög; úr þeim by gí>ist vestrströnd Islands. 5) Ur Fjörb-

nm og af Fjölum kom Skallagrímr og Ingdlfr. 6) Ur Sogni er

Breibfirbíngakyn, ættleggr Bjarnar bunu; þaban bygbist og Arnes-

sýsla ab nebanverbu; þaban eru og Freysgyblíngar í Skaptafells

þíngi. 7) Af Horbalandi komu ekki margir til Islands, sem gctib se;

þd komu her til lands menn af ætt Hörba-Kára, en fáir þd, og

eru ekki miklar ættir frá þcim á landi hcr. 8*) En af Ögbum og

Rogalandi kom híngab mikib mannval: Geirmundr Heljarskinn,
• • • • • •

Keyknesíngar, Onundr trcfotr, ættmenn Olvis barnakarls, Ondotts

kráku og Yxna-þdris, og margir íleiri. 9) Ur Haddíngjadal kom
Sel-þdrir vestra, og þdrir bræbriíngr hans sybra. 10) Af þelamörk

eru og nefndir stöku menn ; en af Upplöndum og lír Víkinni nær-

fellt engir. þd verbr ab athuga, ab ekki komu allir þcssir rak-

leibis frá Noregi. þab getr nú enginn komizt fyrir upptök á,

nær fyrst lidfust samgaungur lir Noregi til Skotlands, Irlands og

Vestreyja, þd allar líkur sc til, ab þab haíi verib mörgum hundr-

ubum ára ábr en sögur hefjast, enda er ekki nema þriggja daga

siglíng þángab tír Noregi, svo þángab var svo skammt ab sækja,

og þángab hcldu víkíngar mest; þd er af írskum sögum ab sjá,

sem víkíngaferbir Norbmanna hafi lagzt nibr um stund, en byrjab

aptr ekki fullt hundrab árum ábr en Island bygbist. þá sdktu

miklir víkíngaflokkar þar vestr í löndin, og námu þar lönd, bæbi

á Irlandi og Skotlandi, cn þd cinkum í Subreyjum og Orkneyj-

um; þessar eyjar má kalla ab sö norrænar frá upphaíi. Mest

bygbust VestrlÖnd úr Sogni, af Rogalandi og Ögbum, og vfkíngar

þaban hcldust þar vib flokkum saman. Brcibifjörbr allr og Eyja-

fjörbr bygbist síban vestan um haf, en ckki beint frá Noregi,

cinnig Skagafjörbr (Ilöfba-þdrbr) og mikib af landnámi Ingdlfs.

Þab má fullyrba, ab helmfngr allrar Islandsbygbar er þaban, og

verba menn ab hafa þab fast í huga. þcir ættmenn Ketils flat-

nefs og Hrapps, brdbur hans, Geirmundr hcljarskinn, Ulfr skjálgi

°g Reyknesíngar , Önundr trcfdtr, Helgi magri og Eyíirbíngar,

^ttmenn Ölvis bamakarls, og margir íleiri, komu allir vestan um
haf, höfbu sumir verib þar yfir 20 vetr útlægir úr Noregi, eba

v°i*u oibnir ílendir í Vestreyjum. Allir þessir, sem nú voru
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taldir, voru tír Sogni, eba af Kogalandi ebr Ögbum; má af því rába,

ao þaÖan hafi menn mest fario í vcstrvíkíng. En allir þessir áttu,

eins eptir sem ábr, óbul í Noregi, svo ættunum sjálfum, og sam-

bandi þeirra vib Noreg, liaggar þetta ekki í nokkurn máta. I

Hafrsfjarbar orustú voru þab mest þessir menn úr Vestreyjum,

sem herskjöld hófti móti Háraldi
,
og má af þeirri orustu rába,

hve mikill styrkr þeirra var; og fyr en þeir voru unnir, gat Har-

aldr ekki slegib eign sinni á lönd á Rogalandi og Ögbum
,
eba í

Sogní, því þetta allt voru óbalslönd þeirra Vestmannanna.

þegar menn irfi vilja athuga, í hvaba röb herubin hafi bygzt

á Islandi
, þá er þab hiklaust, ab veslan og sunnan varb landib

fyrst numib. I Landnámu segir, ab Austíirbir háfi fyrstir orbib

albygbir. Ver viljum ekki neita þessu ;
og má vel vera þab se

satt. En vili mcnn leggja þab í orb þessi , sem her hafi löndin

orbib fyr numin, en í hinum fjórbungunum, þá fer því fjarri. þ>ab

má Öllu fremr færa sönnur á, ab þessi fjórbungr var síbast num-

inn allra. En allt eins fyrir því getr hann hafa orbib fyrst

bygbr. þab er nu aldrei hægt ab tilgrcina, nær landnámum var

fulllokib í hvcrju herabi ; en þab fór öldiíngis ekki saman, ab þau

h^rub yrbi fyrst albygb, sem fyrst voru numin. I Öndverba Is-

landsbyggíngu komu til landsins stórmenni, sem helgubu ser heil

herub, geysi miklar aubnir. En þá libu optast 30—40 vetra, ábr

þeir fengi alskipab ab bygb herab sitt. Menn vita dæmin af íng-

ólíi, Katli hæng og Skallagrími. þessir komu allir til landsins

fyrir 880, og miklu fyr en abrir landnámsmcnn. Vör höfum sögur

af, ab Skallagrímr gaf lönd til bygbar á elliárum sínum. Ingólfr

þykir oss líkast ab varla hafi lifab þab, ab albygt yrbi landnám

hans
,
því hann dó miklu fyr cn Skallagrímr. Á. Rángárvöllum

voru og stórar lendur, sem ekki bygbust fyr en eptir 900, þó

Voru þab helzt herubin upp til dala, sem mcnn síbast reisttt bæi í.

Nær herub hafi ab mestu verib numin á landi her
,
getum

ver ekki ákvebib, svo meb vissu se. Ver höfum þó ekki sögur

af neinu landnámi til muna eptir svosem 920; og höfum ver fyrir

satt, ab þá hafi öll rneginherub verib numin um allt land, ebr

menn höfbu helgab ser allt land ab kalla, og ílest herub voru

þá orbin mjög bygb, og sum til fulfs. Nú segir svo, ab á sextigi

vetrum yrbi landib albygt (870—930); en þab er svo ab skilja,

ab löndin voru numin ábr, en allt fram á þann tíma voru

h^.rubin ab byggjast. Reyndar höfum ver sögur af, ab lönd upp
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til dala uröu fyrst numin um þetta leyti eör jafnvel síöar. En
v&r höfum iíka sögur af mörgum , sem ekki komu til landsins

fyr, en á ofanverÖum dögum Hákönar Aöalsteinsfóstra, eör um
daga Haraldar gráfeldár og jafnvel síÖar, og urÖu þó margir

þessara kyngöfgir her á landi. En þcssi dæmin erú þó fá hjá

hinum, og hagga ekki þeiin takmörkum, sem ver hyggjum aÖ setja

megi: aö land^var alnumib 910—920; en albygt 930.

En þau heruöin, sem síöar voru numin, þá bar þar miklu örara

aö, þá var og siglíng sem mest til landsins, og leiÖ kunnug, hvar

aÖ landi sem halda skyldi. Albygöust þá heruÖ á fám vetrum,

en fæstir námu þá svo stór lönd, sem hinir fyrri, cÖa sumir

komu meö svo mikla fjölskyldu, aö þeir fengu jafnskjótt full-

skipaö á lond sín nærfcllt, svo sem Auör djupauöga og Helgi

magri. þaö er auövitaÖ, aö þaÖ var ekki fyr en laungu eptir

landnám, aÖ bæir næÖi fulíri tölu, og kemr þaö ekki þcssu máli

viÖ. Nu þó aÖ AustfirÖir viröist aÖ blasa viö skipgengdinni af

hafi
, þá var þó ckki svo, aö þar bæri menn fyrst í landsýn.

þjóÖleiÖin lá sunnar, og þaÖ einkum fyrst, meöan haíiÖ var mönn-

um ókunnugt og menn höfÖu geig af norÖrinu, þar sem Dumbs-

haf og Tröllabotnar tóku viÖ. þegar menn sigldu til Islands ur

Noregi höföu menn suÖlæga stefnu, og vanalegast var, aÖ menn

komu aÖ landi viö Reykjanes og höföu þar fyrstti sýn af landinu.

og cr þaÖ hægt aö sjá, aö þá lá beinast viö aö sigla vestr um
landiö; og svo var og, aö sunnan og vestan á landi urÖu öll heruö

fyr numin en norban og austan. þaÖ er svo aÖ sjá, sem þeir

einir haíi í fyrstu fariö norör um landiö, sem komust í sjóvolk

og hafvillur, sem segir um Önund trefót og ymsa aÖra. Höföti

menn beig af norörinu, og þótti dælla viö suÖráttina aö eiga.

Því segir svo af Hclga magra, aö hann lcitaÖi frctta viö fór,

hvar hann skyldi halda aÖ landi; þdr vísaÖi honum, sem

Dærri má gcta, á noröriö, en ófagnaÖr mikill þótti skipverjum

hans þaö, aö hætta scr þángaö á haustdegi
,
og spurÖi Hrólfr

fööur sinn , hvort hann mundi hlýöa þór, ef hann vísaöi honum
á Dumbshaf. Eiga Eyfiröíngar þdr þaÖ. aö þakka, aö fjörörinn

bygÖist aÖ því sinni, enda varÖ sú raunin, aö þar var þór heil-

ráor, því Öll mcginheruÖ voru þá numin vestanlands og sunnan,

eri Helgi var ckki smáþægr, og þurfti aö hafa mikiö undir. Annaö

^íemi má taka af íngimundi gamla, sem mestr var landnámsmaör

"oröanlands, annar en Helgi magri; hann kom aö landi ÍBorgar-
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firí>i; cn af því þar voru öll lönd numin, helt hann landveg

þaban og noror í land, en kom ekki af haíi ab Norbiiandi.

{>ab sem í landnámu segir, ab síbast hafi bygzt milli Horna-

fjarbar og Reykjaness
, þá er hðr farib eptír álitum, af því þar

var lökust landtaka, en ekki var þ<5 svo í raun og veru. þab

eru nefndir stöku landnámsmenn í Ló*ni býsna sneinma, svo sem

þórbr skeggi, og Hrollaugr kom víst til landsins skömmu eptir

900; og má þab ekki kalla ýkja seint. Rángárveliir vitum v£r

ab er annab elzta landnám á landi. Arnes þíng varb nokkub seint

numib, milli þ>j<5rsár og Ölfusár, en snemma var numib þab sem

íngólfr bygbi, frá Ölfusá og út á Reykjanes. J>ctta skal nú allt

betr sagt síbar. Herubin í kríngum landib uröu numin h&rumbil

í þessari röb: Gullbríngusýsla: 874. Rángárvellir : 877. Borgar-

fjörbr: 878. Breibafjörbr norban og sunnanverbr : 884— 896. Huna-

vatnssýsla (Ingimundr gamli) herumbil 890. Eyjafjörbr hcrumbil

890. ísafjörbr og Strandir hcrumbil 900. Skagafjörbr: 900—910.

Austíirbir htirumbil 890-920.
t

Um þab, hver fyrstr fyndi Island, eru deildar sagnir. Hauks-

bdk ncfnir til þess Garbar Svafarsson ; en í Landnámu Stuiiu lög-

manns segir, ab þab væri Naddoddr, og sagt enn fremr, ab "svo

sagbi Sœmundr prestr enn fróbi" og er þab því eflaust rcttara.

Naddoddr var líklega œttabr af Ögbum, og var bróbir Yxna-þóris,

er síbar skal geía. Naddoddr átti dóttur Olvis barnakaiis af

Ögbum. Hann var mesti víkíngr, og stabfestist í Fœreyjum, af

því hann átti hvergi annarstabar fritt. Vcr höldum ab Sigmundr

Brestisson sti kominn af honum. Hann vildi einhverntíma vitja

Færeyja tír Noregi , en varb sæhali til Islands. Hann kom ab

Austfjörbum, þar sem Reybarfjall hcitir. Hann sá ekki tíbinda,

dvaldi skamma hríb vib landib og kallabi Snæland.

því næst er nefndr Garbar Svafarsson, sænskr ab ætt. Hann

f<5r ab tilvísan mdbur sinnar framsýnnar ab leita Snælands. Abrir

segja hann færi til Subreyja, ab heimta arf konu sinnar. Hann

kom ab Horni hinu eystra, og sigldi norbr um landib, og var í

Husavík um vetr. Hann siglcli fyrstr umhverfis landib, og fann

ab þab var eyland; kallabi hann þab Garbarsholma.

Hinn þribi, sem kom til Islands, var Hrafna-FI(5ki Glámsson,

dóttursonr Hörba-Kára. 011 sagan nm hann er mjög forneskju-

leg, þar sem talar um hrafna hans, og annab íleira, svo og föb-

urnafn hans, sem fáir mennskir menn munu hafa borib. FI(5ki var



UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM. 201

hörbskr ab ætt, Hann f<5r af Hörbalandi ab leita Garbarshólma,

kom ansían ab Horni og sigldi vcstr nm Reykjanes og Faxaílóa,

og Breibafjörb, og tók land vib Barbaströnd og var þar nm vetr.

þcir gengu um vorib norbr á fjöll, og sáu fjörb fullan afhafísum;

því nefndu þeir landib Island, en fjörbinn Isafjörb
;
og sem alkunn-

ugt er, þá lastaÖi Flóki Ianclib, en þorólfr smjor lofabi þab sem

mest, sagbi smjör drjupa af hverju strái, en Herjólfr sagbi kost

og löst á; J)d varb svo ab lokum, a& Fldki bar beinin á Islandi:

hann nam laungu síbar land í Skagafirbi, og er einn af þeim fáu,

sem þángafe koinu af ætt Hörba-Kára. Sonr þórólfs smjörs var

Aubun rotinn, lángaíi Gubmundar ríka. Er sem þórólf hafi drab

fyrir, ab ætt hans mundi bera gæfu á þcssu hinu nýja landi. þdrdlfr

var Færeyíngr. Uni hinn danski var sonr Garbars; hann fdr

og til Islands, og var Hrdar Tungugobi sonr hans, og er þaban

mikil ætt í Skaptár-þíngi.

Frá Naddoddi eru og ættir á Islandi. Synir hans tveir, Már og

Brönddlfr, námu land í Arnes-þíngi meb þeim mdburfrændum sínum,
* *

cettmönnum Olvís barnakarls. þannig fdr svo, ab allir þeir, sem

fundib höfbu Island, komu á síban sjálíir til landsins eba þá synir

þeirra, og eru ættir frá þcim velílestum, en ekki telja menn afmæli

landsins frá komu neinna þcssara þriggja, þó næst lægi ab telja

þab frá Flóka, sem landinu gaf nafn fyrstr; og eigi vitum ver neitt

meb vissu ab ákveba, nær þeir hafi komib til landsins. Ver munum
sjá síbar, ablngólfr kom fyrst til landsins 871 ; mætti þá ætla, ab ein

8— 10 ár væri þá libin frá því, ab Naddoddr fyrst fann landib.

Ollu styttri tími heíir þab varla verib, því á frásögninni er aub-

sætt, ab nokkub leib á milli hverrar fararinnar. Vib aldr Nadd-

odds kemr þctta vel heim. Öxna-þórir bróbir hans lifbi fram á

daga Haraldar hárfagra, og námu sonasynir hans land á Islandi.

Hjalti Skeggjason (fæddr 965) var,fimti mabr frá Naddoddi, cn

Hallr íHaukadal (fæddr 995) sjötti mabr. Teli menn þaban fram,

svo ættiNaddoddr ab hafa fæbzt herumbil 830—840
;
þvf ber vel

«aman vib þab, ab hann var dótturmabr Ölvis barnakarls. Af
01 vi er svo mikil ætt, ab hægt er ab vita nær hann hafi lifab. Synir

Naddodds, Már og Bröndólfr, er sagt ab hafi komib ut snemma
íslandsbygbar.

En landnámsfebr landsins eru þcir kallabir: Ingólfr og Lcifr;

þeir voru bábir ættabir af þelamörk. þeir bræbr Björnólfr og

14
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Hróaldr voru gerbir þaban fyrir víg, og fóru vestr áFjalir. Ingólfr

var Arnarson, Björnólfssonar, enLeifr Hróbmarsson, Hróaldssonar.

Um þab bil er þeir lostbræor Ingólfr og Leifr voru í uppvexti,

var Atli á Gaulum jarl í Sogni , en þeir synir jarls: Hersteinn,

Hólmsteinn og Hásíeinn, voru þáííngirog áaldrvio þá fóstbræbr.

Frá vibskiptum þcirra allra segir í Landnámu (1. 3) og í upp-

hafi Flóamannasögu, og urbu þau upptök og upphaf Islancls bygbar.

I fyrstu var vinátta meb þeiin öllum. þess er getib, ab þcir gengu

allir í lög og herjubu eitt sumar í vestrvíkíng ; fór allt vcl meb

þeim, cn Atlasynir voru ofstopamcnn miklir, og fcngu þeir fóst-

bræbr brátt ab kenna á því. þ>á var Ingólfr tvítugr , en Lcifr

átján vetra, cr þeir fóru í hernab; segir svo, að |)á hafi verib lög,

ab engir ýngri en tvítugir væri libtækir í víkíngalögum ; vildit

þeir því gjöra Leif rækan, en cngar sb'nnur vitum ver á, ab slík

lög hafi almenn verib meb víkíngum; hitt var miklu fremr, ab frá

tólfta ári og fratn á átjánda vctr var þab, ab ríkismanna synir

fengu skip og libskost hjá februm sínum, til ab leita scr fjár og

frama, og rciddi flcstum vel af; svo voru menn brábgjörvir í þá

daga. Svo er í fornum sögum sagt um Hálf koiuíng, ab hann fór

tólf vetra á herskip ; sama segir síbar um Eirík blóböx og Olaf

hinn helga, og marga fleiri mætti enn tilgrcina. Um Atlasonu cr þab

og mjög ólíklcgt, ab þcir þá ^svo snemma hafi verib á þrítugs aldri,

sem enn skal sýnt verba, er litib er til aidrs og dauba föbur þeirra,

en utkomu Hásteins til Islands , sem varb svo laungu síftar. I

Flóamanna sögu segir ntí, ab þeir væri tvö sumur í hernabi, en í

Landnámu: ab þab væri eitt sumar. Á þessu bili öndubust febr

þeirra Leifs og Ingólfs. Héldu þcir Atlasonum vcizlu , urbu öl-

mál þéirra hcldr frck, kom til heitstrengínga og lauk mcb fjand-

skap. Varb, scm opt kann verba, kona þeim ab rógi : Helga fagra

systir Ingólfs, cr Herstcinn lagbi hug til, en Leifr unni henni ábr,

og hafbi Ingólfr hugab honum þann kost. Frá ölmálum þeirrá

segir svo í Flóamanna sögu : "Helga bar öl ab vcizlunni, hún var

allra kvcnna vænst og kurteisust. Svo er sagt, ab Hersteinn liti

opt til hennar blíblega, og ab þcssari veizltt strengdi hann þess

heit, ab annabhvort skyldi hann Ilclgti ciga cbr enga konu ella.

Kvabst hann nú fyrstr haíib hafa þenna lcik
,

og áttu nti, íng-

ólfr! segir hann. Ingólfr svarar : Hásteinn skal nu fyrst um mæla

segir hann, því hann er vor vitrastr og vor forma&r ab öllu. Há-

fiteinn mælti ]>á : þess strengi eg heit, segirhann, þó ab mcr se
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vandi á vib niann, ab eg skal cigi halla réttum d<5mi, ef mðr er truab

til dygbar um. Hersteinn mælti : eigi er þessi heitstrengíng þín

þeim raun skýrlegri , sem |ní ert reiknabr vitrari en vér; ebr

hversu máttu gcra ef þú átt vib vini þína um cfer dvini. Há-

steinn svarar: þafc ætla eg mbr sjálfum fyrir ab sjá. f>ess

strengi eg heit, scgir Ingólfr : ab skipta vib cngan arf nema

vib Leif. Eigi skiljum ver þetta
, segir Herstcinn. Hásteinn

kvabst þetta gjörla kuuna ab sjá: Leifi vill hann gipta fíelgu systur

sína. Leifr strcngdi þess heit, ab vera eigi verrfebrungr. Hásteinn

svarar: eigi mun niikib fyrir þvf, því ab fabir þinn fó*r fyrir ill-

virkja sakir af þelámörk og híngab. Nú þrýtr veizluna" 1
.

;þeir skildust meb fáleikum, og um vorio, er þeir skyldi í

víkíng, sættu þeir bræbr Herstcinn og lldlmsteinn Leifi, er hann

skyldi fara í víkíng ; sldst í bardaga vib Hísargafl, fell Hcrsteinn,

cn Hólmstcinn ílýbi. Næsta vctr fell Ilólmstcinn, í atfb'r ao þeim

fóstbræorum, Ingólfi og Leífi. þá var Hásteini selt sjálfdæmi;

hann var vitr og rcttdæmr; hclt hann vel heit sitt: lagbi dgildan

Hcrstcin bróbur sinn fyrir atför og tilræbi , en fyrir \íg Hólm-

steins, cr hcfna vildi br<5bur síns, skyldu þeir frændr hafa fyrir-

gjort öllum öbulum sínum
,
og vera útlægir innan þriggja vetra,

eba dræpir ab öbrum kosti. þá föru þejr ab Icita Islands, sem

Flókí og Gavbar höfbu fundib fyrir skemstu. þeir vovu cinn vetr

austan á landi; þá hurfu þeir aptr til Noregs, cn Leifr fór þaban

til Irlands og herjabi þar; hafbi hann ábr fengíb systur Ingólfs.

Nær þeir haíi fyrst farib ab leita Islands verbr eigi meb fullri

vissu sagt. Ari fróbi scgir svo: "Island bygbist fyrst úr Noregi

á dögum Haraldar cns hárfagra, Hálfdanar sonar ens svarta, í

þann tíb, ab ætlun og tölu Tcits fóstra míns, þess manns, er eg

kunna spakastan, sonar Islcifs biskups, og þorkels föburbrdbur

íníns Gellissonar, er lángt mundi fram, og fmríbar Snorradóttur

goba, er bæbi var margspök og óljúgfrób, er Ivar Ragnarsson lob-

brókar \ht drepa Játmund enn hclga Engla konúng , en þab var

dccclxx vetrum eptir burb Krists, ab því cr ritib cr í sögu hans.

Ingólfr hfet mabr norrænn , er sannlcga er sagt ab fævi þaban til

Islands, þá er Haraldr hinn hárfagri var sextán vetra gamall, en

í annab sinn fám vetrum síbar" (Islend. b. kap. 1) ;
og enn frcmr scgir

i Landnámu-handritum nokkrum nýjum, og mun sögn Ara hafa

') Upphaf Flóamanna sögu licfir aldrei verjð prentað ; höfum ver því tilfært

þenna Kafla orðrettan eptir handritum sögunnar.
14*
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vakab fyrir þeim er þab ritaöi; "þab var á setta ári ríkis Har-

alds konúngs hins hárfagra, er þeir IngÖlfr fóru ab leita Is-

lands, en sex vetrum síbar foru þcir ab býggja landib
,
þab var

á þrettánda ári kondngdðms Haralds hins hárfagra
; þá haf&i

hann verib tvo verr éijivaldskönúngr ab Noregi , e$an llahs-

íjarbar-orusía var; þaí) var fjórum vctrum eptir fall Játmundar

konungs á Englandi, hins helga" (Landn. 1. G). Ntí kemr ])ab sam-

an, ab |>ab vaeri á sutta ári ríkis Haralds, og sexfánda aldrs ári

hans, sem Ari segir, ])ví tfu vetra i6k hann kontíngdóm, no þyí er

sögur allar segja; hefbi þab eptir því átt ab vera sumarib 8G6.

Ntí má af sögum ]>cim, sem ver enn höfum, telja ser þetta sjálfr

til, og mun sjást, ab oflángt cr hfer látib líba milli Islandsferba

þeirra Ingolfs og Leifs ; er her ])ab helzt til marks, ab meb fullri

vissu má sjá, ab synir Atla jarls liíbu cin fjögur eba limm ár fram

yíir þenna tíma, en af vígi þeirra HersteÍns og llólmsteins hlauzt

einmitt hin fyrsta ferb íngtflfs og Leifs út til landsins, og síban

byggfng þess ; en hina síbari títkpmu þeirra hafa fræbimcnnirnir

í fomök^ Skvebib svo gaumgæfilega, ab þeira reiknfngi skjátlar

cigi hib minnsta, sem enn má sjá, ef athugab er. Vill her svo

vel til, ab önnur saga er til samanburbar, og þab Egils saga, sem

í öllum grcinum er svo gób, ab orb hennar verba meb engu mdti

rengd. f>ar getr ura sonu Atla jarls frá Gaulum, og vibskipti

þeirra vib Ölvi hntífu. Berblu-Kári , fabir þeirra Ölvis og Ey-

vindar lamha, var vinr og fástbrrfbir KveWtílfs. Kveldtílfr kvong-

abist í elli sinni og fökk Salbjargar, dóttur Berblu-Kára. þeir bjuggu

allir í FjÖrbum, í grend vib þá Atlasonu. Ab bluti einhverju á

Gaulum sá Olver Solveigu hina fögru, jarlsdottur, systur þeirra

bræbra, Atlasona; síban bab hann hennar, cn jarlinum þdtti manna

munr, og vildi eigi gipta hana. Síban orti Olver mörg mansaungs-

kvæbi um Solveigu, og svo mikib geroi Olvcr ser úm hana, ab

hann let af hcrferbum, og voru þeir þá í herferbum eptir cinir:

þordlfr Kvehliilfsson og Eyvindr (Egilss. kap. 2). p& voru þeir í

uppvexti jarlssynir; |)eir voru mestu ofstopamcnn og tídœlir vík-

íngar; urbu þeir ælir og uppvœgir yíir þessum tiltcktum ÖIvis, og

skömmu síbar, sama haust er Haraldr hárfagri hafbi um sumarib

barizt vib Aubbjöm koniíng og Arnvib á Sunnmæri, en þab var,

sem sjá má af koniingasögunum, fjórum vetrum fyrir Hafrsfjarbar-

orustu, ebr 868, veittu þeir Atlasynir heimför at Ölvi hntífu, og

vildu drepa hann. þeir höfbu lib svo mikib, ab Ölver hafbi enga
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vibstöbu, og komst meb hlaupi undan. Hann gerbist sama haust

hantlgenginn Haraldi, og skáld hans. Setjum vör nú svo, ab hib

næsta sumar eptir abförina vifc 01 vi haíi þeir allir farib í víkíng

fóstbræbr, þá verbr fall Hersteins 870, en fall Hólmstcins 871,

og mun þetta láta nærri. En um Atla jarl og Hástein cr þab ab

segja, ab jarlinn fcll laungu síbar, uin 900; f<5r Hásteinn ])á til Is—

lands, og hefif hann þá verib um fimtugt. þeir bræbr allir munu

vera fæddir um 850, en þeir Hersteinn og Hólmsteinn hafa fallib

mjög ilngir. — þeir Ingólfr og Leifr fóru nú í landa leit til Islands,

og vorti þar einn vetr (872) ; en þab var úrNoregi abLeifr helt í hern-

ab til Irlands, og svo til Noregs aptr, hafa þeir þessi misseri ab

líkindum hafzt vib í Fjörbum, því Kveldúlfr, og margir abrir þar,

voru vinir þeirra. Hyggjum vcr, ab tveir vetr hafi gengib til þessa

(873—874), þartil þeir fóru alfarnir ab byggja landib. Kemr þetta

og einmilt í sama stab nibr og sögurnar greina, ab þetta hafi

verib árib 874. Landnáma segir svo: "Sumar þab, er þeir Ingólfr

fóru ab byggja Island, hafbi Haraldr hárfagri verib tólf ár kon-

úngr ab Noregi". J>á var libib frá upphafi þessa heims sex þús-

undir vetra, og LXXili vetr, en frá holdgan drottins decc og LXXllll

ár" (Landn. 1. 6). Hcr er ab cins þab abgætandi, ab ríkis ár Haralds

eru talin frá 862, þó hitt sc algengara, ab telja frá 860.

þab er enn eitt atvik íEiglu, sem má færa til sönnunar um þab,

hvenær byggíng landsins hófst: þórólfr Kveldúlfsson var drepinn

877, cba fimm árum eptir Hafrsfjarbar-orustu , sem allt verbr ab

miba vib í sögu Haraldar hárfagra. þetta sumar fór til Islands

Ketill hængr, vegna dráps Hildiríbarsona. Nú segir í Eiglu, ab

"þrcm vetrum ábr höfbu þeir Ingólfr og Leifr farií ab byggja

Island, og var mönnum þá alWÍ&rSBtt um þá fcrb^ (Egilss. kap. 23).
/ {

Kemr allt þetta í sama stab nibr. þrjá vctr var Ingólfr á Islandi,

ábr hann íæki scr bústab í Rcykjavík: hinn fyrsta ab Ingólfs-

höfba (875); þab vor var drcpinn Hjörlcifr. Annan vetr var Ing-

ólfr ab Hjörleifshöfba (876), en hinn þribja í Ölfusi. Um vorib

eptir (877) fór hann subr yfir hcibi og fann þar öndvcgissúlur

sínar. þctta ár er afmæli Reykjavíkr, og var bærinn reistr þab

sumar. Af Eiglu er nú ab sjá, sem Ingólfr hafi þá samsumars

farib utan til Noregs, því haustinu ábr en Skallagrímr færi til

Islands er Ingólfs getib; þar segir svo: "þar voru komnir vinir

þeirra og kunníngjar: Ingólfr Arnarson og förunautar hans
,
og

tekib scr landkosti og búsíab á íslandi" (Egilss. kap. 25) ; má vera
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aö íngólfr hafi þenna vetr, sem í hönd fór, veriö í Noregi, því

þetta var um hauet, og heíir hann þá fariö til landsins apír sama

voriö og þeir Skallagríinr; er ekki ólíklegt, aÖ þab haíi verib ab

tilvísan Ingólfs hvar þeir komu ab landi.

Hafi Ingólfr verib tvítugr, sem segir í Flóamanna sögu , er

hann fór í víkíng meb þeini Ailasontim (869), þá heíir hann farib

hálfþrítugr ab byggja landib. Hann kvongabist í Noregi, líklega

síbustu vetrna sem hann var þar, ábr hann færi þaban alfarinn, og

átti Hallveigu Fróbadóttur, systur Lopts hins gamla, en fóbur-

systur Lopts Ormssonar landnámamanns. Nær Ingólfr hafi andazt

verbr þaÖ næst komizt, sem segir: aö þaÖ var þorsteinn , sonr

hans, sem þíngiö setti á Kjalarnesi ; má af því sjá, ab þíngib

var sett cptir dauÖa Ingólfs. Nu er þaÖ fyrsta mál, sem ver vitum

aö sótt hafi veriÖ á Kjalarnesþíngi
,
vígsmáliÖ Ofeigs grettis, sem

Önundr treTótr sótti
,
og sem um er getiö í Grettlu. En þaö var

sama sumariö og Ólafr feilan fekk Áldísar, og Auör hin djúp-

auöga andaÖist, og var þaö, eptir sem næst verÖr komizt, 906

—

908, eÖa þau árin. Nú hyggjum ver, aÖ Kjalamesþíng hafi þá

veriö nýstofnaö. Hefir Ingólfr þá andazt um aldamótin, og eigi

orÖiö rnjög gamall maÖr. þeir voru jafnaldrar hans Skallagrímr

og Ingimundr gamli
,

og liföu þeir báöir lángt fram yfir þenna

tíma. þorsteinn Ingólfsson mun hafa lifaö fram á miöja tíundu

öld, og oröiö gamall maör. J>orkels mána sonar hans er fyrst

getiö viö deilur þeirra Kaldheklínga viö þá sonu Önundar trefótar

:

þorstein og J>orgeir, en þaö var nálægt 950, svo sem sjá má af

aldri þeirra feöga þorgríms og Asmundar hærulángs ; heíir þor-

steinn þá veriö andaör. þorkell máni andaöist 985.

Mestir þeirra, sem bygöu í landnámi Ingólfs, voru þcir frændr:

Helgi bjólan og þeir bræör Örlygr gamli og þórör skeggi
;

þeir

komu allir vestan um haf. Helgi kom fyrstr þeirra til landsins, haföi

hann áör veriö í Suörcyjum meö AuÖi systur sinni og þorsteini

syni hcnnar, en Ketill faöir hans var þá andaÖr fyrir nokkrum

árum , er hann brá bygb sinni og fór til Islands; en nær þaö

hafi veriö, má til fulls sjá af Eyrbyggju. þar segir svo : aÖ

þegar Björn austræni fór útlægr úr Noregi til SuÖreyja, ]>á var

Ketill faöir hans andaör, en hann fann þar fyrir Auöi sysíur sína

og Helga bróÖur sinn, og buöu þau honum kosti meö scr (Eyrb.

kap. 5). Björn var tvo vetr í eyjunum ábr liann færi til Islands

;

en þaö var tólf vetrum síöar cn Ingólfr (886); þá var Helgi enn
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ófarinn ; kom Bjöm fyrstr sirma kynsmarma til landsins, En svo

sem sex vetrum síbar, er Áubv kom til Islands (hðrutnbil 892),

var Helgi kominn þángab og hafbi tekib ser bústab. Hefir

hann því komib til landsins einliverntíma á þessu sex ára bili

(886—892). I Landnánui segir og, ab liann kæmi úr Subreyjum,

og kom hann kristinn, sem flestir hans kynsmenn. Helgi bjó ab

lloíi á Kjalarnesi
;

þar var hof mest á íslandi. Örlygr Hrapps-

son , bróburson Ketils flatnefs, kom síbar út af Irlandi. Orlygr

kom fyrst ab Vestfjörbum og nam Patreksfjörb; á undan honum hafbi

Öm numib ArnarfjÖrb, og þeir Ánraubfeldr; má af því raarka, ab

útkoma Örlygs var nokkub seint. Skipverjar Örlygs bygbu Pat-

reksfjörb margir; en hann fór sjálfr subr á land
,

eptir tilvísan

Patreks fóstra síns, segir sagan ; en líklega hefir hann þd ábr

haft spurn af, hvar œttmenn hans höfbu tekib ser bústab á land-

inu. Hann var hinn fyrsta vetr meb Helga, bræbrúngi sínum.

Örlygr bjó* ab Esjubergi
,

Valþjófr gamli var sonr hans. Torfi

Valbrandsson , sonarsonr Valþjófs, lifbi á ofanverbri tíundu öld.

Um Örlyg er þab merkilegt, ab mikill landvætta átrúnabr hefir

gengib í hans ætt. Vér getum þessa hér, því elía er þess mibr

kostr. þaban er sprottin Kjalnesínga saga, ágæt saga í sinni röb.

Esja gamla var landvættr, og kom aflrlandi eins og Oiiygr, hafa

þcir ættmenn trúab á hana, og haldib hún byggi í fjallinu, sem

þeir nefndu eptlr henni, og bæinn meb, sem Öiiygr reisti bú á.

Hafa þeir líklcga trúab, ab þeir dæi inn í fjallib. Líka trú höfbu

þórnesíngar á Helgafelli
,

Freysgyblíngar á Svínafelli , Raubmel-

íngar á þóYisbjÖrgum, og miklu víbar uin land raá finna ])essa dæmi.

Nú vitum ver, ab ætt Örlygs, eins og allra ættmanna Bjarnar bunu,

var hcrsborin og óbalborin í Sogni. A Balaströnd í Sogni eru ör-

nefni cnn kend vib Esju, og fjallib svipab Esjunni á íslandi ; nú er

líklegt, ab bústabr þeirra lángfebga hafi verib í mibjum Sogni, og er

þá enginn stabr betr til fallinn, en Sýrströnd og BalastrÖnd, og löndin

þar um kríng. Hefir nú Öiiygr gamli haft þaban söguna, og gefib

Esju sinni land í fjallinu hjá scr, cins og hún átti fyr í Noregi hjá

februm hans. Ab Kjalncsínga saga sc eln af þeim sögum, sem kalla

Má landvætta sögur, mun hvcrjum Ijóst scm söguna les. Esja var

Hörgabrúbr Kjalnesínga, líkt og Bárbr var Áss Snæfellínga. Um
Bóa, fdstra Esj u, og veru hans meb Dofra jötni, er sama ab

fiegja. Menn hcldu, og þab var ab vonum, ab samgánga og sam-
hf væri milli landvætta í bábum löndunum, íslandi og Noregi. En
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sagan er nú mjög úr lagi færÖ og blandaö viÖ landnámsmenn,

cncla mun sagan skrásett nokkuö seint. JökulsJ)áttr er áframhald

eögunnar, og er án efa þaö gamalt, aÖ Jökull væri ddtturson Dofra,

einnig viÖreign lians viÖ fööur sinn og hrakníngar lians síöan. Margt

er íKjalnesínga sögu rángt um landnám áKjalarnesi, og cr ])ó sagan

skráÖ ))ar í heraÖi, sem sjá má af því, hvaÖ öll örnefni standa

heima. Synir Helga bjdlu eru rángncfndir, svo og um hofbrennu

Búa; þaö er allt tilhæfulaust. Líka vita menn, aÖ Örlygr bygöi

bæinn á Esjubergi , en Esja bjd aldrci nema í fjallinu.

SíÖastr allra þeirra mun.jþdrÖr skcggi, brdÖir Örlygs, hafa tekiÖ

bústaÖ. Hann kom fyrst aÖ landi fyrir austan, í Ldni, og bjd þar

10—15 vetr, en seldi síöan Ulíljdti löndin og reöist sjálfr suÖr
t

á Nes. Hann átti Vilborgu , ddttur Osvalds og Ulfnínar hinnar

dbomu, ddttur Játmundar konúngs á Englandi. Má af því marka

aÖ hann heíir komiÖ híngaÖ kristinn. þdrÖr var þá kominn á

Suörnes, er Ketilbjörn kom til Islands (hcirumbil 905). Helgu og

þuríÖi, dætr þdrÖar, áttu þeir Ketilbjörn og Eyríkr í Goödölum,

en son átti hann engan , svo ver vitum.

Eptir aö íngdlfr haföi numiö á SuÖrnesjum, færÖist bygöin

smátt og smátt norÖr á viö. Borgarfjörör bygÖist þar næst, en

svo BreiÖifjörÖr, þá Vestíiröir, og lítr svo lit, sem bygöin haíi svo

færzt koll af kolli vestr og norÖr um landiÖ, því enn voru dnum-

in höruÖ norÖanlancls er alnumin var mestöll vestrsíÖa landsins.

Fyrstu landnámsmenn allir, sem vfcr þekkjum, settu bústaÖi sína

suör og vestr um lancliö. En um þaö leiti aÖ alnumiÖ var aö

vestan BreiÖifjörÖr
,

Borgaríjörör og fleíri híiruö, fdru menn aö

nema norÖanlands
,
og eru mörg rök til þess , aö öll bygÖ varö

síÖar noröanlancls en vestan og sunnan. Gullbrfngusýsla er fyrsta

landnám á landi her, þá Rángárvellir , en síöan BorgarfjörÖr, þá

BreiöifjörÖr
,
og svo koll af kolli

;
þd verÖr samstundis bygÖ í

ymsum heruÖum síöan. Skallagrímr nam nærfellt allt þverár-

þíng. AÖ vestan reÖu lendur hans þíngamdtum, en aö sunnan náÖi

þíngiö aö Hvalfjaröar botni, en Skallagrímr nam eigi lönd fullt

svo lángt í suÖr. IlvalfjorÖr deildi þá og fjdrÖúngum. Miklu síöar,

á tdlftu öld líklega, varö breytíng á því, og deildi Hvítá fjdrö-

úngum, og svo heíir jafnan veriÖ síöan. Varö þá fjdröúngaskipti

í miöju þíngi, en eflaust munu þd þíngamdtin fornu hafa haldizt.

Mestálslandi erú þau Iandnám: Ketils hængs, Ingdlfs, Skalla-
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gríms, Breiblirbínga og Helga magra ebr Eyíirbínga. Eru þessi

hyort úh) sig nærfellt lieilt þíng, en öll 1 II samans eru þau nieir

en þribjúngr allrar lslandsbygbar ab mannafla og styrk, þó eigi sð

þaö þribjilngr alls landsmcgins.

Af Mýrainönnum er mikil saga. Kveldúlfr var kynborinn

hersir í FjÖröutn í Noregi. Ur forneskju er ætt Kveldulfs talin

frá HrafnistumÖnnum, frá Katli hæng og Grími lobinkinna. Ilrafn-

istu ættin er einhver hin göfgasta af fornum ættum ; eru af þeim

lángfebgum : Katli, Grími ogOrvar-Oddi, miklar sögur og fornkvæbi,

voru þeir í abra ætt komnir af jötnum eba Pinnum, en af álfum

íhina; því fylgbi og þeirri ætt jafnan, ab í henni voru fríbastir menn

— þab höfbu þeir af álfum, — en þarhjá voru jafnan í ættinni menn

hamramir og allra manna ljótastir,— ollu því jötnar. þab fylgdi ham-

römum mönnum sem segir um Kveldiilf, ab þegar kvelda tók gerbist

hann styggr og lírillr; hann var og kveldsvæfr. þab var trúa í

fomeskju, ab slíkir væri eigi einhamir; voru þeir menn um daga en

vargar á nóttum, og kom trölls-ebli þeirra jafnan fram er myrkva

tók. Mikill ramleiki fylgdi Hrafnistu ætt: þeir höfbu hvcrvetna

byr; vib boga og skot eru þeir jafnan kenndir. Vibreign Ketils

hængs vib Gusi jötun er alkunnug, þaban eru Gusisnautar örva

frægastar í sögum, og nöfn þeirra: hremsa, ílaug og fffa, eru al-

kennd í ljóbuni. pó dugbu betr Jdlfsnautar Örvar-Odds.

Síban Ketill vann orminn fylgbi hængs nafnib jafnan ættinni,

og báru þab margir, sama er ab scgja um Lobinkinna nafnib.

Hrafnhildr og Lopthæna (álfkonnheiti) ertt nöfn, sem hvergi íinnast

nema í Hrafnistu ætt. Ketill hængr er cinhver liinn elzti í forn-

aldar sögttm, og frá honutn cr skamt ótalib frani til jötna. Aii hans

var ó*argr jötunn, en fabir hans hálftröll. Órvaroddr sonarsonr

hans lifbi 300 vetra, og þó var hann í elli sinni á Brávclli móti

Báraldi hilditönn, cnda cr Ingimundr gamli tálihn sjötti mabr frá

Katli hæng, og er því aubseb, ab ekki gat hann verib bræbrúngr

Kveldúlfs, er þab og víst, ab cnginn mabr bjó í Hrafnistu meb

því nafni á dögum Haralds hárfagra. þ>ab er ekki efandi, ab

forfebr Kveldúlfs hafa ab lángfcbgatali vcrib hcrsbornir og óbal-

bornir í Fjör&um mann frá manni ; en nú þektu mcnn ckki nœstu

forfcbr Kveldúlfs, og skcyttu því samah ættina á þessum stab vib

Hráfnigtutnenn, fornaldar ættina, scm Kvcldúlfr taldi ætt sína fr.í,

þó víst s&, ab Kveldúlfr cr sá clzti mabr í þeirri œtt, sem vcr

Uöfum sögur af. Hver sem gcra vill Ketil gamla hæng ab mennsk-
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uni manni , kenist í ókljúfandi bobba, þegar hann á ab fara ab

rekja œttir landnámsmanna frá lionum. Vfer vitum ab Ketill hængr

hot hcrsir í Naumudal á dögum líaraldar hárfagra, eins getr vel

verib ab einhver meb Ans eba Gríms nafni haíi þá og verib uppi.

Engin íslenzk saga er svo mjög ribin vib Noreg frá Önd-

verbu sem Egilssaga. Sagan hefst fyrst meb Haraldi hárfagra,

er hann sótti til ríkis norbr í þrándheim (865); og rekr síban

vetr fyrir vetr 13 ár hin næstu, þángab til Skallagrímr fdr til

Islands (878). þá verbr bil á um stund, þrjátigi vetra, þartii

þórólfr Skallagrímsson fó*r utan fyrsta sinni, og Björn höldr kemr

til sögunnar (908— 910). Úr því segir í sögunni frá öllum stdr-

tíbindum, sem vib bar í Noregi, þab sem eptir var daga Haraldar

hárfagra; svo um Eyrík blóböx og tíu hina fyrstu vetr Hákonar

Abalsteinsfdstra , til 945, er Egill kom úr síbustu utanferb sinni.

þab eru því fullir 80 vetr, sem sagan er ab stabaldri, ab kalla

má, vib Noreg ribin.

þab er eigi úr lagi ab tilgreina her, hvernig í sögunum er

talib til um upphaf ríkis Haraldar hárfagra og um stjórnar ár hans.

Ríkis ár Haraldar eru ýmist talin frá því hann varb fyrst

konungr, og fabir lians andabist, ebr frá því hann varb cinvaldr

yíir Noregi, og stendr jafnan á tug þab sem segir um aldr hans,

ebr ríki. HÖfubatribin, sem vitnab er til í æfi hans, eru þessi

:

Hann tók tíu vetra konúngdóm (860)
;

tvítugr varb liann

einvaldr Noregs (870), sama ár og Játmundr helgi var drepinn

á Englandi
,
og er víba mibab vib dauba hans í sögum

,
þar sem

talab er um Islands byggíng ebr setníngu alþíngis og annab fleira.

Sjötigi vetra var hann alls konúngr í Noregi (860— 930); en

sextigi þar af cinvaldr (870— 930). þegar hann hafbi fímtigi

vetra verib konúngr, skipti hann ríki meb sonum sínum (920);

en tíu vetrum síbar let hann af konúngdómi (930); en andabist

þrém vetrum síbar (933). Er ab eins þess ab gæta, ab her cru

einvalds ár hans eigi talin öldúngis frá Jlafrsfjarbar-orustu , sem

víst er ab varb 872, heldr tveiin vetrum fyr, og þá bar þab líka

uppá dauba-ár Játmundar, sem mönnum var svo gjarnt ab telja

frá; enda má þab til sanns vegar færast, þegar ab er gáb. Kon-

úngr yfir endilaungum Noregi varb hann ab vísu ekki fyr en

cptir orustuna í Hafrsfírbi, og fyr hafbi hann eigi kúgab til hlýbni

alla konúnga. En þrjá vetrna næstu á undan sat Haraldr í fribi

í þrándhcimi, og á þeim tíina lá nibri allr ófribr í landinu , en
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hvert sumar þar á imdan hafbi hann átt orustur, svo ab aldrei

varfe á milli, ýmist á landi, ebr á herskipum. Fiinm hina fyrstu

vetr eptir dauba föbur síns barbist hann vib Upplendínga, og

allt sunnanfjalls (860—865). ]>á var hann enn barn ab aldri
,

og

hafbi Guthormr hertogi, múburbrúbir hans, alla forystu fyrir lib-

inúí Á þeim tíma lagbi hann undir sig Hríngaríki
,

Heibmörk,

Gubbrandsdali, þotn, Habaland og Raumaríki, er menn einu nafni

kalla Upplönd. þá var hann fímtán vetra, er öllu þessu var lokib.

þá magnabist meb lionum til fulls sá ásetníngr , ab leggja undir

sig allanNorcg, og strengdi licit ab deyja ab öbrum kosti. Safn-

abi hann þá her og rebist norbr í þrándheim. A leibinni barbist

hann í Orkadal og lekk sigr. Prá því Haraldr kom nor&r í þránd?

heim, er ár fyrir ár sagt frá hernabi hans, og se talib frá Hafrs-

fjarbar-ornstu, má sjá, ab þab var 865 ab hann kom þángaft nor&r.

Átta orustur átti hann alls vib þrændr, en fjórar af þeim eru til-

greindar. Hákon jarl Grjdtgarbsson gekk ])cgar í lib meb honum, og

var síban bezti vinr hans alla æfi, og gerbist Haraldr mágr hans.

Á einu ári er ab sjá sem Iíaraldr hafi lagt allan Jnándheim undir

sig (865). Nœsta sumar eptir vann hann Naumudal og Hálogaland

(866), en sat í þrándhcimi á vctrum. þenna vetr hinn síbasta

fekk hann Ásu, ddttur Hákónar jarls. þau áttu fjdra sonu, Guth-

orm elztan, Sigfröb, og þá Hálfdan svarta og Hálfdan hvíta tví-

bura. þegar Haraldr hafbi vcrib tvo vetr íþrándheimi, og unnib

þrándheim allan, Naumudal og llálogaland, rebi hann til skipa og

subr á Mæri, og átti sjóorustu vib Sólskel vib Ihín])j(5f Nor&mœra-

komíng, og Nökkva kontíng í Raumsdal (867). Um haustib fór

hann norbr til þrándheims, og sat þar cnn hinn þribja vctr. Ab vori

komanda (868) barbist hann vib Arnvib Sunnmæra-konúng
,

og

Aubbjöm konúng í Pjöröum fyrir innan Sdlskei, nálægt þyf sem

bardaginn liafbi vcrib liib fyrra suinarib. Snmarib ábr liafbi Rög-

valdr, jarl Húnþjófs konúngs á Mæri, gerzt Haraldi handgénginri;

jók nú konúngr jarldæmi hans, og gaf honum Sunnmæri og Raums-

dal ab ank ; var hann síban jarl yíir Mæri hvorritvcggja meban

hann lifbi. Vinir Haralds rebu honum, ab 'fara eigi snbr um Stab

í övina hendr, þar svo var álibib hausts, því Vemundr brúbir

Aubbjamar konúngs tok, þcgar eptir fall brobur síns , vib ríki í

Fjb'röum og liélt næsía vetr; fdr því Haraldr norbr í þrándheim,

°g sat þar cnn hinn fjórba vetr. J>etta haust og öndvcvban vetr
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(868—869) koin Ber&lu-Kári og Ölvcr liiuifa nokkru sí&ar til kon-

úngs nor&r í þrándheim, og ger&ust honum handgengnir.

þenna vetr brenndi Rögvaldr jarl inni Vemund koniing; fdr

Haraldr næsta sumar me& skipali&i su&r í Fjör&u og lag&i land

undir sig (869). þá sendi hann inenn á fnnd Kveldúlfs, a& bo&a

honum á sinn fund. Nú tvískiptir sögunum: segir svo í sögu

Haraldar (Hkr. kap. 13) a& Haraldr hafi úr þessari fer& fari& úr

FjÖr&um og raklei&is su&r me& landi og í Vík anstr; þá herja&i

hann um Gautland og var á herskipnm allan þann vetr, sem segir

í kvæ&um Hornklofa um konúng. þá voru fjdrir vetr li&nir sí&an hann

fyrst kom nor&r í land, og kemr þa& saman vi& þa&, sem annars má telja

ser til um herna& hans. En Egilssaga segir her tvíllaust, a& þetta

sama haust fdr Haraldr nor&r í þrándheim sem hann var vanr, og

þa& til merkis, a& þetta sama haust kom þdrdlfr Kveldúlfsson til

hans í þrándheim, og ger&ist hans ma&r og var me& honum þrjá

vetr sí&an (870—872). þa& er og dtrúlegt, a& konúngr skyldi

áræ&a a& fara austr í land, þar sem Hör&ar, Rygir ogEg&ir voru

enn dsigra&ir, en landi& nor&r um nýunniÖ og útrútt og herskátt,

en vera heilan vetr austr í Vík og á Gautlandi
;

þurfti konúngs

vi& í þrándheimi, og þar sat hann og hvern vetr me&an hann

bar&ist til ríkis, cn sí&an um mitt landife, cptir a& þa& var komi&

í fullan fri&. Nú má af Egils sögu sjá, a& X>drólfr var þrjá vetr

þar nor&r me& konúngi, á&r Hafrsfjar&ar-orusta yr&i, og er þa&

víst, a& ekki fdr Haráldr í Vík austr á þeim vetrum.

Tvo vctr voru þeir bá&ir samt me& konúngi þdrdlfr og Bár&r

Brynjdlfsson. Bár&r fekk Sigrí&ar á Sandncsi um sumari& eptir

hinn fyrsta vetr er þeir voru me& konúngi (870) ; annan vetrinn

anda&ist Brynjdlfr, fa&ir Bár&ar; fdr ])á Bár&r til bús síns, og

átti son me& konu sinni og ger&ist brátt höf&íngi mikill, cn þdrdlfr

var me& konúngi og haf&i af honum vir&íngar; má ætla a& svo

haíi li&i& hinn þri&i vetr, sí&an þeir komu til konúngs. En þá

bau& koniingr út lei&ángri um vori&, og fdr su&r á Rogaland og

bar&ist þa& sumar í Hafrsfir&i. I orustunni var Bár&r sær&r til

dlííis; hann gaf þdrdlíi vini sínum á deyjanda degi konu og bú,

og fdl honum son sinn á liendr barnúngan. þetta var um sum-

ari& 872. Sí&an hdfst rdgr og fjandskapr Hildirí&arsona útaf

arfinum Sigrí&ar á Sandncsi, konu Bjarnar.

Herna& Haralds konúngs má í fám or&um nú ítreka svo:

Árin fyrstu (860—865) lag&i hann Upplönd og Víkina undir sig-
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þrándheim 865. Naunnidal og Hálogaland 866. Raumsdal og

Norbmæri 867. Sunnmæri 868. Fjör&u 869. þaban frá eba vetri

síbar cr talib einveldi hans; en alla þcssa vetr á milli (865— 869)

sat hann í þrándheimi
,

(Egils s. kap. 3—4; Hkr. kap. 7— 13).

(>á var hann enn þrjá vetr um kyrt í þrándhcimi (869—872), og

var á þeim árum enginn ófribr hafinn gcgn honum. Hafbi hann

þá lagt undir sig o 1 1 Upplönd
,
og aí vcslan og norban land allt

subr ab Sognsæ, cn Sogn hai'bi hann ábr crft eptir föbur sinn.

I þessari sögu verbr ekki neitt óeblilegt um aldr Haralds.

þab þykir nægr aldr 15 ár; margir fornmenn voru svo bráð-

þroska, ab þeir tókust stórræbi á hendr á þeim aldri.

J>ab cru miklir anmarkar á sögu Haralds hárfagra í Fagrskinnu;

þab hib fyrsta, ab cinkis er getib um hernab hans, eba í hvaba

röb ab hann Jagbi herubin undir sig. Ekki er heldr nefnd á nafn

vcstrfcrb hans, ebr austrfcrb í Vík austr. Vísur Hornklofa um
orusturnar vib Sdlskel (866—867) eru taldar til Hafrsíjarbar or-

ustu. Frásögnin öll er og ylirburba ósögulcg og víba raung, sem

þab, ab Haraldr strengdi fyrst heit ab vinnaNoreg eptir fall Atla

jarls hins mjóva og Hákonar. Menn vita og, ab IJásteinn var elnn á

líli sona Atla cr hann fell, \)6 scgir þar: ab synir hans hafi íliíib

land cptir dauba jarls. Synir Haralds eru dskipulega taldir og

sumura sleppt. þab er öldungis Öfugt, ab Eyríkr blóböx væri í

ekta lagi sona llaralds. Eyríkr var mjög jafnaldri Arinbjarnar

hcrsis, er fíill mcb Haraldi gráfeld (969). Eyrfkr var barn ab

aldri
,

fyrir innan tólf ára, er þórólfr Skallagrímsson fór fyrst

utan (hcrumbil 910). Eyvíkr blóböx mun því fæddr um 900, og

cr hann ýngstr sona Haralds, annar en Hákon (f. 919); því

ttíup hann og liafa nnnab honum mest. Hin clztu börn Haralds og

Asu, dóttur liákonar jarls, eru fædd sum fyrir 870; Hákpn var

l
} ví ckki í "ýngsía lági'! sona hans, hcldr lángýngstr.

Sagan í Fagrskinnu um bónorb Haraldar og Rögnu Abilsdóttur

°r ofr barnalcg, cnda scgir ab bæbi væri þá tólf vetra. þab er

vitaskuld, ab Haraldr hárfagri hefir aldrei talab á þá lund , scm

honum cru þar gcrb orb upp.

llcr er 8Hu fylgt, scm Eigla segir um þetta, en henni ber í

°Huí saman vib konungasögurnar , nema í tvennum grcinum.

Nú vill svo til, ab Eigla hefir ein rctt í hinu fyrra atribi, þó
htin hafi þar Noregs konúnga sögur og Landnámu móti scr; hyggj-
um vör ]>ví, ab hitt muni vera á sömu lund.
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Svo segir í konúngasöguniim og víöa í Landnámu
,
og enn

íleiri sögum, aÖ þegar Haraldr kom fyrst í Fjöröu og lagÖi landiÖ

undir sig, um sumariö 869, aö hann setti Iíákon jarl Grjótgarös-

son til javls yfiv Fjövöu, og yvöi fall þeirrá Atla javls og Hákonav

skömnut síöar, líklega meöan konúngr var austr í landi. En

Egils saga segir, aö þaÖ vœri Hróaldr, jarl AuÖbjarnar konúngs,

sem Haraldr þaö sttmar setti ýfir landiÖ, og er þaÖ rétt, en Hákon

varÖ fyrst jarl í FjörÖttm eptir dattÖa Ilvóalds. Fall þeirra jarla,

Atla og Hákonar, varÖ einum þrjátigi vctrum síÖar, sem bezt

má sjá af aldri þcirra sona Hákonar, SigurÖar HlaÖajarls (f 968) og

GrjótgarÖs (t 969), svo og af Landnámu; því margir eru nefndir,

sem Iand ílýÖu fyrir ofstopa Hákonar og ofríki, og stukku til Is-

lands, og sumir þeirra eptir aÖ land var mjög bygt. Menn vita

og, aÖ Hrdaldr jarl var mcsti ástvinr konííngs, en þaö var ætíÖ vandi

Haralds, þegar hcrsar cÖr jarlar, cÖr Önnur stórmenni gengu á

Itönd honum, aÖ láta þá halda virÖíng sinni og fremr auka en

rýra ríki þcirra, varÖ og vinsælla ríki hans meÖ þcim hætti, hcldr

en velja þar til utanheraÖs-menn. Svo var um Rögnvald Mærajarl

og Hákon jarl Grjótgarösson
;
og enn fleiri lendir menn göfgir hcldu

rfki sínu eins eptir aÖ einvaldiÖ var komiÖ á. Vináttan meÖ þeim

ættmönnum Ilróalds og Iíaralds hclzt lcngi. þórir hersir Hró-

aldsson fóstraÖi Eyrík blóÖöx, er Haraldr unni mest sona sinna,

en Arinbjörn, sonr þó*ris, var til dauÖadags vinr Eyríks og sona

hans.

Nít er þá eins líklegt aö Eigla haíi rcttara þar, sem hún alls ekki

getr hernaöar Haralds austr íVík; enda má af sögunni sjá, aö koh-

úngr var hvem vetr norÖr í landi, frá því hann fyrst kom þángaö

(865), og þrjá vetr hina næstu cptir Hafrsfjaröar-orustu, en þaö

ertt full títt ár (865—875). Á því bili er þaö fjarri, aÖ herferö þessi

haíi veriÖ farin. En þetta sumar hiö síöasta(875) var konúngr á

veizlttm á HörÖalandi, og er svo aÖ sjá, sem hann hafi um sumariö

fariö sttÖr meÖ landi og austr, því næsta sumar eör vor er hans

getiö í Vík austr, cn hann fúr um haustiö til Upplanda, og þaöan norör

í land og sat þar um vctrinn (877) hinn næsta fyrir víg þórólfs.

Nú gctv vel veriÖ aÖ þetta sc öll sama fevöin, þó cigi sc þaö víst,

því cptiv þetta vita menn ekki ncitt um Harald, síöan hann haföi

lagt allt Iand undir sig og friöaö hcruÖin.

Um sumariÖ 878 fortt þcir Skallagrímr til íslands
,
og sWlst

því sú saga frá Norcgi um stund, cn tckr viö aptr þrjátigi vctr-



UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM. 215

um síbar. jþafe vitu menn þó, ab Guthormr hertogi var þá ný-

andabr, ])ví þá voru börn hans á lcibinni norbr mcb lancli á fund

konúngs, er þcir láu til byrjar fyrir landi Skallagrfmr og Kveld-

úlfr. f>ab er svo ab sjá, sem Guthormr hafi orbib cptir austr í

Vík
,
þegar Haraldr rebist norbr í land, til landvarnar í fjarvist

hans; ab minnsta kosti cr Guthorms hertoga hvergi getib í orust-

um Haralds norban og vestanlands. Börn Guthorms hétu Sigurbr og

Ragnar, en dætr Aslaug og Ragnhildr. Móburætt Haralds er og

talin fráRagnari lobbrók, og sanna þessi ættarnöfn þá sögu til fulls,

þó sumir hafí viljab rengja hana. I Víkinni töldu konúngar ætt

sína frá Ragnari, og þar cr Ragnars og Hríngs nafnib mjög títt í

konúnga ættum. Kvcldúlfr dráp þá bræbr, sonu Guthorms, og alla

skipshöfn; þctta var hib fyrsta skarb, er þeir frændr hjuggu í

«ætt Haralds, en síban var langa æli hatr milli ættmanna Haralds

og Skallagríms. þeir tóku vib óspiltum málum af februm sínum

Eyríkr blóböx og Egill, og meb engu minni hcipt en febr þeirra,

endist þeim Mýramönnum vcl, þó ofrausn mætti þykja og gæfu

raun, ab ctja kappi vib konúngana.

^þab sem þá febga dró til Islandsfarar var dráp þórólfs.

Fyrstu tvo vctrna eptir Hafrsfjarbar-orustu haíbi þórólfr af kon-

úngi sýslu á Hálogalandi og íinnaferb (873—874); cn þá tók kon-

úngr af lionum sýsluna fyrir róg Hildiríbarsona. Libu svo þrír

vetr, ab þórólfr sat á vetrum í búi sínu og hMt fullri rausn.

Síbasta sumarib er hann lifbi herjabi hann subr til Danmcrkr og

í Víkina. þetta sumar og fram á haust var konúngr í Víkinni,

en fór landveg norbr í land um haustib (876). Vorib næsta eptir

(877) var þórólfr veginn ; var hann þá albúinn ab fara alfari úr

landi, cn honum fór sem öllum öbrum, ab hann bar eigi gæfu til

ao halda til jafns vib Harald. þetta sumar og vetr hinn næsta

voru þeir Skallagrímr cnn íNoregi; en ekki gengu sættir saman
n^eb þcim konúngi og honum; hugbu þeir til Islandsferbar

,
eptir

vábum vina sinna, scm var Ingólfr Arnarson, cr þá var nýkominn
lltan af íslandi og hafbi numib þar bústab.

Næsta vor (878) fóru þcir tveim skipum til Islands, og stýrbi

Grímr háleyski öbru; þeir fóru allir vestr um landib. Kveldúlfr and-
ao »st í hafi- nærri landi, og tók Skallagrímr scr bústab þar sem kistu

hans rak ab landi. Hann var hinn fyrsta vetr í Knararnesi, en

næsta sumar (879) bygbi hann bæinn ab Borg, og alla stund síban

Var s</

*

1 hær höfubból Mýramanna. Landib sem næst lá vib bústab
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hans út um Mýrarnar gaf hann skipverjum sínmn og frændum,

svoscm Ýngvari mági sínum, og mörgum öbrum, er út komu meb

honum. Grími háleyska gaf hann lönd fyrir sunnan fjorb milli

Andakílsár og Grímsár. Ovíst teljum ver, ab Hrómundr, bróoir

Gríms, hafi samsumars komio út. I Egils sögu er Grímr ab eins

nefndr, þykir líkast ab Hróraundr haíi fyrst komib síbar, honum

gaf Skallagrímr þverárhlíb. þó heflr Hrdmundr án efa komib

sneinma út, því Gunnlaugr ormstúnga, sonr lians , átti Velaugu

dóttur Örlygs á Esjubergi, landnámamanns
;
þaban er ormstúngu

nafnib, sem síbar kemr fyrir í þcirri ætt. Skallagrímr hafbi numib

geysimikib land; og þó þab væri í öndverba landnámstíb , má þó

sjá, ab lángr tími leib ábr allr BorgarfjÖrbr væri albygbr; og jafn-

vcl er svo ab sjá, sem sumir, þeir cr þá fcngu stórar lcndur, hafi

ekki komib út fyr en á síbustn árum Skallagríins. Ver skulum

nefna nokkra, og tilgreina um leib hvab menn vita um ætt þeirra

eba aldr, scm helzt mætti rába af um útkomu þeirra:

Olafr hjalti var hinn fyrsía vetr meb Skallagrími og bjó ab

Varmalæk. þórarinn lögsögumabr sonr hans let af lögsogu 970,

og andabist cf til vill þab ár; hann átti systur þórbar gellis.

Glúmr bróbir þórarins átti Hallgerbi lángbrók herumbil 960.

Ketill blundr kom út á þeim árnm, er þórólfr Skallagrímsson

var utan fyrsta sinni (910 — 923). Blund-Ketill, er brendr var, var

sonarsonr hans, Geir fabir hans kom vaxinn út meb föbur sínuni.

Önundr breibskeggr nam túnguna milli Hvítár og Reykja-

dalsár; þaban er mikil ætt komin. Túngu-Oddr, sonr hans, and-

abist cptir 980. þóroddu, dóttur Önundar, átti Torfi Valbrands-

son, er víst lifbi fram undir kristni. Túngu-Oddr kemr síban

mjög vib sögur og skal þess síbar getib.

Björn gullberi nam Reykjadal hinn sybra. Grímkell gobi,

sonr hans, andabist á öndverbuin dögum Hákonar jarls (970— 975).

ArnbjÖrg á Arnbjargarlæk var móbir Eldgríms, er Rútr drap.

þá var Rútr á áttræbis aldrS cr hann drap Eldgrím (heruinbil 995).

Enn cru nokkrir af smærri landnámsmönnum í Borgarfirbi nefndir,

er sonasynir þcirra fcllu í IJeibarvígum (1014). Má þaraf rába

nær þeir námu land.

Bersi goblaus nam Lángavatnsdal. Blængr, fabir hans, hafbi

ábr numib Hrútafjörb og komib snemma út híngab, þó síbar cn

Ingimundr gamli kom þar norbr. Bersi var fafoir Amgeirs karls,
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fö&ur Bjarnar Hítdælakappa. Arngeir lifbi 1024, þegar Björn

var veginn.

þorfibr strángi, merkismaor þdrólfs, er Skallagrímr gaf Sœ-

unni dóttur sína, var móburfabir Bjarnar. Allir þessir, sem

hhr eru taldir, munu hafa tekib bústabi eptir 900, en margir

laungu síbar, á efstu árum Skallagríms. Einn meb göfgustu

mönnum í landnámi Skallagríms var Hrosskell, er nam Hvítársíbu

;

hann var úr Fjörbum
,

og var margvenzlabr Skallagrími
,
mægbr

þóri hersi Hróaldssyni, vini og fóstbrdbur Skallagríms, og lík-

lega sjálfr af Hrafnistu kyni, því móbir hans het Lopthæna, og

mun þab nafn varla finnast nema í þeirri ætt. Bragi hinn gamli

var lángafi Hrosskels. Bragi gamli hyggja menn verib hafi á

Valdresi; þar voru Bragníngar, en ætt frá honum var í Fjörb-

um. Astríbi slækidreng, dóttur hans , átti Arinbjorn hersir í

Fjörbum (fabir Hróalds); þórir hersir Hróaldsson átti Arnþrúbi,

dótturdóttur Braga. Bragi mun hafa lifab fram á mibja níundu

öld, en dáib þá mjög gamall; af nibjum hans á Islandi voru þeir

bezt skáld: Tindr Hallkelsson og Gunnlaugr ormstúnga. Hross-

kell mun hafa komib kvongabr út híngab, og Hallkell sonr hans

er ab líkindum fæddr í Noregi. Hallkell átti þuríbi dyllu, dóttur

Gunnlaugs ormstúngu, Ilrómundar sonar hins háleyska. Illugi svarti

og Tindr skáld voru synir þeirra. Tindr var í Júmsvíkínga-orustu

995, en fyrst er hans getib í Noregi á dögum Haralds gráfeldar.

Hlhugi svarti, bró*bir hans, kemr meir vib sögur; hann deildi vib

þorgrím goba Kjallaksson (980; Eyrb. kap. 17.) og þótti síban

mesti höfbíngi. Illugi lifbi fram yfir 1008; þab ár fell Gunnlaugr

ormstúnga, sonr hans , en dáinn var Illugi þegar Heibarvíg

urbu (1014). Illuga er síbast getib á lífi árib 1010, eba þab ár

sem Gunnlaugs saga ormstúngu endar; hefir hann því andazt á

á-runum 1010—1014, og verbr þetta ekki nánar tiltckib. Ýngst

harna Hallkels heíir líklega verib Gríma, er þorgils Arason átti,

hvf þorgils lifbi framundir daga Magnúsar góba. Eru því öll

ĉ e ili til , ab Hrosskell hafi komib út á ofanverbum dögum Skalla-

gríms,

Um aldr Skallagríms er þab ab segja, ab hann fekk Beru Yng-
varsdúttur vetrinn 876, hinu næsta ábr en þeir þdrólfr fundust síb-

asta sinni; þá segir, ab Skallagrímr væri hálfþrítugr; hefir hann

haft sex eba sjö um tvítugt er hann fdr tilíslands; en hann er

lö
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t

fæddr 850— 851. £>afe má sjá, ab hann andabist 934, vetri síbar

en Haraldr hárfagri, var hann þá á níræbisaldri. þórir hersir Hró-

aldsson, vinr hans ogjafnaldri, var andabr sjb' vetrum áor (927).

Um aldr barna Skallagríms veror ekki meb vissu til tekib. þór-

ólfr hyggjum ver haíi verib elztr; hann fór fyrst utan á árunum

908— 910; má þar afráoaum aldr hans; en vissum 15— 16 vetr-

um var hann eldri en Egill. þau Egill og Sæunn eru ýngst

barna Skallagríms. þórdís dottir Sæunnar, en móoir Bjarnar Hít-

dælakappa, lif&i framyíir 1024. Yngri en Egill getr Sæunn þó

eigi vel hafa vcrib, eptir alclri Beru móður sinnar. Egill hyggjum

ver, og skal þcss síbar getib, se fæddr 904, en þá voru 28 ár síban

þau giptust Bera og Skallagrímr , enda mun hun þá hafa verib

mjÖg úng og líklcga fyrir innan tvítugt, og hefir hún þó verib

hátt á fimtugs aldr, er hún átti þau Egil og Sæunni.

Næst fyrir utan landnám Skallagrfms fyrir sunnan Jökul tók

vib Raubmelínga goborb, sem síbar var kallab. Sú sveit bygbist úr

Haddíngjadal , en þaban fóru fáir abrir til Islands; höfum ver

fyrir þá skuld fáar sögur úr því hcrabi. þeir voru þrír bræbr

íngjaldssynir, Hrðaldssonar : J>(5rir, Grímr og Asi hersir, allii^ hers-

bornir menn úr Haddíngjadal. þórir nam land í Hreppum í Ar-

nessýslu, en af honum er ekkert stórmenni komib; Grímr varb

kynsælli; hann fdr til Islancls meb þóri son sinn úngan
;
þeir

komu ab Grímsey í Steingrímsfirbi. Nú er mjög fomeskjuleg

frásagan um bygbarnám J)eirra. Grímr drukknabi þar nyrbra, en

Skálm, mer þeirra, gekk fyrir, og vísabi til landa Selþóri syni

hans subr yfir hcibar; þar scm hún lagbist unbir klyfjum var reistr

bærinn ab Raubamcl. Selþórir er talinn landnámsmabr í Land-

námu, en ekki Grímr, og mun þab rcttara; sagan um Grfm mun

vera fomsaga úr lladdíngjadal , sem heinifærb er uppá íslancl
1

.

MikiU átrúnabr hefir vcrib í þessari Haddíngja ætt; hugbust þeir

mundu cleyja í þdrisbjorg. þorfinnr var sonr Selþoris; hann átti

clúttur Túngu-Oclds; þau áttu marga sonu. I Gunnlaugs sögu

ormstúngu segir, ab þeir synir hans sjö væri í uppvexti og ókvæntir

!

) Við Grím cru Uenrlur úlcyjnr í hafi, svosem Grímscy á Stcingrímsfirði °n

Grímsey fyrir Eyjalirði; cinnig djúpmíð, svosem Gríms-mið, cr Hctta tróll-

kona vísaði logjaldi til : «þar mun gaur glitta ef Grímsmio vilt liitta"i vötn ti'

fjalla era kcnd viA Grím, svosem Grímsvötn, og enn fleira.
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um sama leiti og Gunnlaugr (Gunnl. s. kap. 5) ;
þctta getr þ<5 ekki vel

stabizt, sízt meb þá bræbr. þeir þorbrandssynir í Alptafirbi voru

í uppvexti um þao leiti Snorri tók vib goboroi. þorstcinn í Hafrsey

var þorgilsson, þoríinnssonar, cn hann var kominn til mannvirb-

íngar þá er Snorri tó*k ai' lífi þorstein Gíslason, tengdaföbur bans

C1006); þar aí' hófust deiliu* þeirra Raubmelínga og Snorra á þór-

nessþíngi (1007), og var þorsteinn í þeim málum oddviti Raub-

melínga, frænda sinna. þeir Raubmelíngar höfbu eitt fornt gob-

orb af þremr í þórnessþíngi, og Selþórir er talinn meb mestu

1andnám smönnum ve stanlan d s

.

Fyrir utan landnám Raubmelínga má enn nefna þá bræbr:

þormób og þórb gnúpu af Vors í Noregi. þormóbr mun hafa

komib út nokknb seint; hann tók upp goborb og var nefndr ugobi".

Hofgarba-Refr var fjórbi mabr frá þdrbi gniípu, og gekk í þeirri

ætt goborb mann frá manni. Helgi Hofgarba-gobi hafbi þar gob-

orb á ofanvcrbri tíundu öld. llanu bar tylftarkvib á þdrnessþíngi

árib 980 (Eyrb. kap. 16). Hvergi í kríngum allt land eru abrar

eins tröllasögur og í kríngum Jökul; þar hefir og verib mikil

trú á landvættum, liggr þab bæbi í landslagi
,
og líka ef til vill

í ættum þeim, sem bygbu þar, og sem voru sumar mjög forn-

eskjulegar, svosem Einar á Laugarbrekku. Ketill þistill het afi

hans, og hafbi numib þistilsfjörb fyrir norban; en þeir febgar

Sigmundr og Einar ríibust ab norban, Laugarbrekku-Einar lifbi

um mibja tíundu öld
,

því Hildigunn mdbir hans var sonardóttir

Más Naddoddssonar, er land hafbi numib í Árnessýslu. ÖU þessi

&tt var tröllaukin, og kemr því mjög vib sögu Bárbar Snæfells-áss.

Enn er af landnámsmönnum nefndr Grímkell , brdbir Gunn-
bjarnar, er skerin eru vib kend. þórarinn korni, er mjög var ham-
ramr, var hans son.

Breibifjörbr bygbist nokkru síbar en Borgarfjörbr
,

og mest-
allr vestan um haf, af ættmönnum Ketils flatnefs, sem ábr hafbi

flutt sig úr Noregi, ebr ílúib land og tekib ser bústabi á Skotlandi,

Wandi og Subreyjum. Allr ættleggr Bjarnar bunu, frá þeim son-

hans tveim, Hrappi og Kaíli fiatnef, hafbi safnazt þángab og

y
ar orbinn þar innlendr, en síban fluttist allr sá frændalýbr til

lslands
, og eru þaban komnar miklar ættir í öllum fjóvbúngum

^ndsins. Allir þessir voru kristnir, cn mjög fáir landnámsmcnn

15*
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komu kristnir til lanclsins, er eigi voru af þessari ætt. þribi

ættlibrinn, frá Helga, syni Bjarnar bunu, varb eptir í Noregi, og

h&lt þar upp hersisdæmi forfebra sinna, en sií varb þ(5 raunin, ab

líka bar þá ab sama brunni, sem hina frændr þeirra, og komu

þeir ut síb landnámstíbar, og námu land mest austanlands, en allir

komu þeir rakleibis frá Noregi, og heibnir. Mestr er ættbálkrinn

frá Katli flatnef og kynsælastr, þ<5 mikib mannval sb í hinuin

bábum, hann er og fjölmennastr
,

því þafean eru bygb tvö ein-

hver hin fjölbygbustu hhrub á landi : Breibiijörbr og Eyjafjörbr, og

víba annarstabar um land hafa dreifzt ættir þaoan. Ofgar eru því

ekki, þó sagt sð, ab nærfellt allt stórmenni á landi sé komib af

Birni bunu, þegar litib er til mægba og venzla um allt land, og

þab var sem mest tryggbi landsfribinn í öndverbu á Islandi , ab

ættirnar margkvfslubust svo um landib, ab hvert hérab, ab kalla

raá, var í einhverju hvert öbru vandabundib.

Ólafr hinn hvíti var Ýnglíngr ab föburætt, og þar meb kom-

inn af Ragnari lobbrdk. Hann var einhver hinn fyrsti af Norb-

mönnum, sem ríki lagbi undir sig á Irlandi. pe\r bræbr þorgils

og Fróbi, sem vorar sögur kalla sonu Haralds hárfagra, en sem

þó lifbu fyrirHaralds minni, voru hinir fyrstu, sem þar stofnubu

ríki, svo ab sögur geti um. þab var, sem af írskum annálum

verbr séb, um 840 ebr nokkru fyr. Irar drápu ])á, en þá kom

Ólafr hvíti meb miklu skipalibi og vibr^tti aptr ríki Norbmanna.

þar segir svo, ab hann kæmi til Irlands 852
;
þab þykir vel koma

heim vib aldr nibja hans á Islandi. Hann var kvæntr ur Sogni,

og hafbi víst þaban mikinn libstyrk: Aubr djupaubga, dóttir Ket-

ils flatnefs, var kona hans; hann var ab líkindum giptr henni

ábr hann færi vestr um haf, því þorsteinn raubr, sonr þeirra,

getr varla verib fæddr síbar en 850, og þegar hann fell, en þab

var skömmu fyrir 890, átti hann gjafvaxta dætr, en sjálfr heíir

hann þá verib skamt fyrir innan fertugt. Aubr djúpaubga hefir

sjálfsagt verib elzt barna Ketils flatnefs. þdrunn hyrna, systir

Aubar, áttiHelga magra, jafnaldraþorsteins raubs, systursonar síns.

þðrunn hyrnahlýtr hafa verib 25—30 vetrum ýngri en Aubr, enda

eru allar œttir frá henni í hib minnsta einum lib skemmri en frá

Aubi. Sama er ab segja um Jórunni mannvitsbrekku, þribju syst-

urina. Ketill fíflski, sonr hennar, nam hér land og þab nokkub seint,

en Aubr kom tít híngab meb barnabörn sfn. þeir bræbr Ketill
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og Helgi bjðla voru á aldr viö hinar ýngri systr sínar, þ<$

mun Björn hafa verio þeirra bræÖra ýngstr.

Um för Ketils vestr um haf eru nokkuÖ tvískiptar sögur;

flestar segja þ<5 svo: ab Haraldr hinn hárfagri sendi Ketil vestr

um haf, til aÖ friöa þar land fyrir víkíngum, sem lagzt höfÖu í

eyjarnar, því mjög var herskátt í Noregi af áhlaupum þeirra;

segir svo, ao þetta vœri síöar en Haraldr fdr vestr um haf, en

nú vitum v&r meö fullri vissu, ao Haraldr fór ekki vestr um
haf fyr en um 880. Svo lángt sem Egils saga nær, til útferÖar

Skallagríms (878), má sjá, ao Haraldr var hvert sumar og vetr í

landi, sem og lætr aö vonum, meöan landiö var ótrútt
f
aÖ hann

ekki færi í utanríkis leiÖángra fyrstu vetrna fyrir eÖa eptir Hafrs-

fjaröar-orustu, en aÖ Ketill haíi fariö vestr eptir 880 getr heldr

ekki veriÖ; hann var þá orÖinn maör fjörgamall, og fjárum árum

síÖar höfum ver sögur af aÖ hann var andaÖr. I Eyrbyggju er

þessi saga rettust, og allt annaö, sem landnámi viövíkr, er <5yggj-

andi í þeirri sögu; þar getr ekki vestrferöar Haralds. Muh þá

eiga aÖ skilja söguna svo, aÖ á öndverÖum árum sínum, um 870,

þ<5 heldr fyrir en eptir orustuna í HafrsfirÖi, sendi Haraldr Ketil

vestr, eÖa þaÖ hefir heitiÖ svo, sem hann færi í vináttu konúngs,

þd í þeli niÖri byggi hitt, aö honum var sami kostr boÖinn sem

öörtim, aÖ ílýja land eÖa þola ofríki ella. Nú var mikill ættbálkr

úr Sogni ílendr í Vestrlöndum, sem allir voru náskyldir Katli

flatnef, og sem ríki höfÖu á Irlandi og víöar; sumir sátu yfir met-

orötun á Englandi, og voru jafnvel í mægöum viÖ Englakonúng,

svo sem þórÖr skeggi, og enn fieiri niÖjar Bjarnar btinu, er allir

voru hersbornir og óöalbornir í Sogni. Nú höfÖu víkíngar mest

hæli hjá þessum mágum og frændum Ketils fyrir vestan haf, sem

var Olafr konúngr hvíti, sem fyrir víst hafÖi laungu áör fengiÖ

AuÖar dóttur hans. Viö hirÖ Olafs konúngs hvíta í Dyílinni

var mikill grúi Norömanna, bæÖi af Ögöum og úr Sogni og víÖar,

og þángaÖ leituöu flestir, sem fjandskap áttu aö gjalda Haraldi

hárfagra. Var Ketill því í alla staöi bezt til fallinn aö bera

friÖar orÖ milli landanna.

H&r er í engu vikiö frá því, sem segir í Eyrbyggju, nema hvab

ÞaÖ kann aÖ vera uggvænt, hvort Ketill hafi fariÖ vestr meö her.

Hitt er eÖlilegra, aÖ llaraldr haíi kosiö hann helztan til fararinnar

vegna frændastyrks hans og mægöa viö NorÖmenn þar vestra.
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Enn fremr segir, ab Ketill fdr vestr meb konu sína og bÖrn,

þau usem þar voru". þetta virbist lúta til þess, afe Björn var

austr á Jamtalandi, en Aubr gipt Olaíi hvíta. Ab j>ó*runn hyrna

hafi ógipt farib meb honum vestr, getr og því ab eins verio, ab þab

hafi verib eins snemma og hör er til getib. Helgi magri nam

Eyjafjörb, líklega skömmu eptiv 890, var þá Iírólfr sonr hans

meb honum, kvæntr en þ<5 víst úngr ab aldri. Ingunn dóttir hans

var og gipt Hámundi, er þau komu her til lands. Má því vera,

ab Helgi magri haíi fengib þórunnar um þetta leiti (870), og lætr

þab nærri, því þórunn hyrna átti síbasta barn sitt á Islandi.

Ekki fekk Ketill flatnefr neinu áorkab þar vestra; enda mun

honnm eigi hafa verib Ijúft ab rekast í erindum Haralds konúngs.

Eigur hans og óbul í Noregi voru þó nú í hers höndum, enda

gerbi konúngr þær allar upptækar þegar hann fretti tiltektir þeirra

frænda þar vestra. þab var og ab vonum
,
því einmitt þessi árin

hofum ver sögur af mörgum útlögum konúngs, sein |)á höfbu fribland

fyrirvestan haf, semvarOnundr treí'ótr, þrándr mjögsiglandi, og ótal

margir abrir; var ab vonum, þólíaralclr ab lokum legbi fullan fjand-

skap á, þó ætla megi ab hann hafi lengi skirrzt vib ab styggja svo

ríka ætt. Skömrnu síbar fór iJaraldr vestrferb sína, og herjabi allt

í Subreyjar, stukku víkíngar undan honum, og varb þab til þess,

ab margir fluttu nú bygbir sínar og lcitubu undan til Islands. Björn

kom um þetta lciti frá Jamtalandi, og rak burtu ármenn konúngs.

Fyrir þab gerbi konúngr her ab honum , en hann komst naubu-

lega undan
;
og hafbi hann um vetrinn hæli hjá þórólíi í Mostr.

Fyrir ])ab gerbi konúngr Björn útlægan, cn þórólíi bobabi hann

af löndum, þetta var utíu vetrum eptir ab þeir Ingólfr hölbu farib

ab byggja landib" (Eyrb. kap. 3). þetta suinar fór BjÖrn vestr í

eyjar. þá var andabr Ketill, iabir hans, hann heíir ab líkindum

orbib áttræbr mabr, eptir aldri barna hans ab rába. Aubr djúp-

aubga var þá í Subreyjum, og Helgi bjóla, bróbir hennar, og þor-

Bteinn raubr, sonr hennar. Helgi magri var þá og í eyjunum, því

svo segir, ab Björn fyndi þar usystr sínar", og þab er líka aub-

vitab, ab svo hefir verib (Eyrb. 5). Allr ])essi kafli í Eyrbyggju

er mikils virbi. Ab rengja svo sannorba sögu mun fám koma til

hugar. ;>
, . .^^Í^^p^^SSHH^^^^^^S'Í : ^

Nú má heban meb fullri vissu rekja öll landnám í Breiba-

firbi og Eyjaíirbi, þó menn ekki viti hvab lángt leib á milli hvers

eins; en ver teljum víst, ab innan tíu vetra þaban (886—896) haíi
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allr þessi frændbálkr verib íluttr til íslands. þetta kemr og einnig

vel vib, er ákveba skal andlát þorsteins raubs. Menn geta seb, aÖ

þorsteinn raubr var enn á lííi þegar Björn f<5r til Islands (886),

en skömmu sfóar mun hann þ<5 hafa andazt. Af írskum annálum

hafa menn reyndar viljab rába, þó ekki se þab sagt þar, ab þor-

steinn haíi verib veginn laungu ábr en her segir, eba 875, en

sem þ<5 ekki getr stabizt. Fulltíba böm gat hann ekki hafa átt

þá, svo snemma; en nú vitum vör, ab Aubr gipti tvær af dætrum

hans, ábr hún færi til Islands; yrbu cptir því ab hafa libib einir

15 vetr frá dauba þorsteins og þar til Aubr kom út, sem þ<5 er

fráleitt; þab er aubseb á öllu, ab hún var Örskamma stund í Fær-

eyjum ebr Orkneyjum, og ab hún f<5r til Islands svo ab kalla jafn-

stundis eptir líflát þorsteins, sonar síns
,

því ekki var henni

fritt þar eptir víg hans, og varb hún ab fara huldu höfbi
,
og

fara á laun af Katanesi og úr eyjunum. Víst er þab, ab allt

hváb segir um aldr Breibíirbínga verbr því ab eins í lagi, ab í

litlu sem engu se vikib frá því, sem sögur vorar greina í þessu

efni. Líkast er, ab þab se Ólafr hvíti, er dáib hefir þetta ár (875).

Nú er ab geta í hvaba röb herub bygbust kríngum Breiða-

fjörb: l><5r<51í*r rnostrarskegg kom fyrstr þar ab landi (884); hann

gaf firbinum nafn og örnefni víbar. uFjörbrinn var þá bygbr lítt

ebr ekki
,>

,
segir í Landnámu

;
enginn af hinum stærri landnáms-

möniuim var þákominn þángab, og bezti vottrinn er sá, ab fjörbrinn

hafbi enn ekki fengib nafn sitt, en þab hlaut ab vera hib fyrsta

verk þess, sein bygb nam, ab gefa íirbinum nafn. þórólfr nam

þórsnes, setti þar dómstab mikinn og helgi, enda varb þar síban

píhg allra Vestíirbínga.

X^<5r<51fr mostrarskegg var úr Mostr, sem ábr er sagt. Ver

höfum fyrir satt, ab þab se hin sybri Mostr, er hann var frá, sú

sem áföst er ab kalla vib Utstein, og liggr skamt fyrir norban Jabar,

á Bdknafirbi. Milli þúrólfs og þeirra Jabarbyggja var aldavin-

átta, sem í Eyrbyggju segir. þeir Jabarbyggjarnir voru af ætt

Hörba-Kára; Erlfngr Skjálgsson á S<51a á Jabri var af þeirri ætt.

Snorri gobi naut þ<5r<51fs inostrarskeggs, lángafa síns, þegar hann

Kr utan, og ab hann var um vetrinn á Jabri kom af því, ab

þar voru frændr hans, og fornar stöbvar forfebra hans. Hver
v eit, nema þ<5r<51fr hafi búib áUtsteini, en síbar var þar konúngs
setr, og sat Haraldr hárfagri þar opt, en ekki hefir þab verib

lyr en þ<5r<51fr var úr landi. Má af þessu marka veldi þ<5r<5lfs.
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þórólfr kom nokku& hniginn hínga& til lands; þó liffei hann

lengi sí&an. I elli sinni átti hann þorstein þorskabít, en þa&

var 914; eru því líkindi til, a& hann haíi lifafe frara undir

920. Hafi hann komií) hálf-fímtugr til lands, og ýngri hefir hann

varla verife, sem sjá má af aldri Hallsteins go&a, sonar hans,

sem fulltíöa kom tít me& fö&ur sínum, þá hefir hann or&i& átt-

ræ&r, og líklega lifafe alla þá, sem land námu í Brei&afir&i um
sama leiti og hann.

Einhver mestr mafer í landnámi J><5r<51fs var Geirröfer á Eyri,

fÖ&urfa&ir þorbrands í Álptafir&i
;
synir hans, þeir þorbrandssynir,

eru alkendir. Geirrífer, systir Geirröfear, kom sífear lít, og þórólfr

bægifótr, son hennar, fafeir Arnkels go&a. Arnkell var veginn 993,

en þórólfr var dau&r einum fimm vetrum fyr. Enn eru nefndir:

þorbergr, er nam Lángadal, og Vígbjd&r Steinsson mjögsiglanda,

er nam SkógarstrÖnd. Synir þeirra, Áslákr og þorgestr gamli,

fafeir Steins logmanns (tl034), áttu sína systurina hvor, dætr þór&ar

gellis. b

Út frá landnámi þdrdlfs tók vi& landnám Bjarnar austræna;

hann mun því hafa veri& svo nefndr, a& haun cinn þeirra frænda

haf&i b<5Ifestu eystra í Noregi. Björn var tvo vetr í Su&reyjura, en

festi þar eigi yndi ; hann f<5r frá öllum frændum sínum og kom til

Islands tveim vetrum sí&ar enþórólfr vinr hans (886), og me& honuni

Hallsteinn, sonr þórólfs, er re&i til byg&ar fyrir vestan fjör&, því

hann kunni ser eigi skap til a& nema land í landnámi fö&ur síns.

Björn austræni bjó í Bjarnarhöfn
;
Björn mun hafa andazt snemma,

Kjallakr, son hans , var látinn er orustan var& á þórsnesi (her-

umbil 932), en þorgrímr go&i Kjallaksson var þá kominn til

mannvir&íngar. þorgrfmr var& gamall maör, og anda&ist 980, en

þeir Víga-Styrr og Vermundr hinn mj<5i voru hans synir. 1

Víst mun Björn austræni hafa veriö nokkuð hniginn á efra

aldr, er hann kom ut híngaö, líkt og önnur systkin hans, þó hann

hafi veri& í ýngsta lagi þeirra. Ver&r her a& gæta þess, a& sona-

') Svo segir víða , at jborgrímv goði ætti f>órhildi , dóltur ]bórðar gellis.

Reyndar er bágt að koma tölu á allar dætr J)órðar, cn þetta getr þó því

að eins vcrið satt, að hann hafi átt tvær mcð því nafni; því jbórhildí

rjúpu, dóttur hans, átti Snorri, son Höfða-J)órðar. Jjví mun réttára það

sem Eyrbyggja scgir, að kona Jporgríms goða hafi verið dóttir Jíoi-

kels meinakrs, en frændkona jpórðar gellis.
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synir hans voru komnir til mannvirÖínga þá er alþíngi var sett

(930), og er þab fágœtt, aÖ þá se komio í þribja lib frá land-

námsmanni. Má h&r ekki misskilja þab, sem segir, ab hann væri

á fóstri meb Kjallaki gamla, austr á Jamtalandi; heíir hann hlotib

ab vera kvongabr og búsettr þar eystra, og Kjallakr gamli sonr

hans hlýtr ab vera fæddr þar eystra, hann sem var dáinn ábr en

alþíngi var sett. Merkilegt er, ab ættin á Islandi er kend vib

Kjallak, en ekki vib Björn.

Hallsteinn gobi verbr ekki sagt nær dáib hafi; þorsteinn

surtr, sonr hans, andabist herumbil 960.

Aubr hin djúpaubga kom síbast út híngab; þorsteinn, son hennar,

var, sem ábr er sagt, enn á lííi þá er Björn fðr úr eyjunum (886).

þab mætti vel gizka á, ab sex ár haíi libib þaban til útkomu Aubar, og má

eigi öllu skemmri tíma ætla til, en þab þykir nægja; Helgi bj(5Ia fó*r

út á þessum misserum, og var hann líklega farinn til Islands þegar

þorsteinn felL Aubr nam, sem kunnugt er, öll Dala lönd, og bjd

í Hvammi í Hvammssveit. Hvab Aubr hafi lifab lengi her á landi

má helzt rába af aldri Olafs feilans; hann var ýngstr barna jþorsteins

raubs, og ómálga barn þá er fabir hans d<5. En Aubr andabist

á brúbkaupsdegi hans; á því mætti rába, ab Aubr hafi lifab her

eina 16—18 vetr, og þá andazt (908—910). J>ab kemr og heim

vib aldr þórbar gellis; hann er fyrst nefndr í sögum þegar víg-

in urbu á þórnesþíngi (herumbil 932), því höldum ver víst, ab

dauba-ár Aubar muni vera rett tiltekib; hún var þá mjög ellimó'b,

og mun hún hafa verib fullt áttræb ab aldri. Aldr þeirra allra

mætti ákveba svo: Ketill Qatnefr fæddr 800—810; Aubr 830; þor-

steinn rau&r 850. jþetta er n<5g til a& sýna, ab allt fellr vel, og enn

mætti telja fleira þessu til styrkíngar, því þessi ætt deilist svo ví&a,

°g er svo alkunnug
;
þa& eina má þð tilgreina, a& sama vor sem Au&r

r eisti bú í Hvammi gipti hún þorgeröi, sonardóttur sína, Dala-Kolli.

Öala-Kollr mun hafa verib ættabr úr Haddíngjadal ; hann var son

VeÖrar-Gríms, Ása sonar hersis. Sá Ási getr þó* eigi verib sá sami

°g bróbir Gríms, föbur Selþóris. Höskuldr Dala-Kollsson andaÖist

^84 (Njálss. kap. 59), því er varla hætt viÖ, aÖ útkoma Auöar se

sett of snemma, því Höskuldr var meb eldri börnum Dala-Kolls.

SíÖar miklu fæddi þorgerbr Rút Síbar en svosem 925 getr þó Rútr

ekki verib fæddr, sökum aldrs móbur sinnar; en þab lætr og nærri,

l)v* á áttræbis aldri drap hann Eldgrím (herumbil 995) ; heíir hann

verib Htib eitt fyrir innan fertugt, er hann kom til Gunnhildar
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(963); en þessa skal alls betr getiö síÖar. þorkötlu, ddttur Kolls,

átii þorgeir LjósvetníngagoÖi; þorgeir var þrígiptr, en þessi

hlýtr þó aö hafa veriÖ fyrsta kona hans, og nœr þó meö naum-

indum sarnan.

Osk, dóttur þorsteins rauös, fekk Hallsteinn goöi, og var þor-

steinn surtr þeirra son ; hann fæddist upp meÖ þórólfi, afa sínum.

Synir þórhildar þorsteins dóttur rauÖs voru þeir Álfr í Döl-

um og þórólfr refr, er fell á þíngness þíngi (965).

Milli landnáms Auöar og Geirmundar nam land Barna-Kjall-

akr, frændi þeirra Kjalleklínga í Bjarnarhöfn, sonarsonr Kjallaks

jarls á Jamtalandi, og því mjög kynstdr maor. Gjaílau^u, föour-

systur hans, átti Björn austræni. þab eru allar líkur til, aÖ hann

hafi komiö út um sama leiti ogBjörn austræni. x4tta eru nefndir

synir Kjallaks; þá köllum ver Kjalleklínga; þeir veittu frændum

sínum fyrir sunnan fjÖrö til allra mála. Af þeim frændum hefir

veriö mikil saga (Kjalleklínga saga), sem nú er glÖtuÖ, um deilur

Ljótólfs og sona hans viö Kjallak og hans sonu. Kjallakr barÖist viÖ

Geirmund heljarskinn á ekrunum fyrir utan Klofnfng um landamerki

;

veitti Geirmundi betr; Björn austræni og Vestar á Eyri sættu þá.

þaÖ er svo aö sjá, sem eyjar á Breiöaíiröi hafi þá eigi veriö

meÖ svo miklum blóma sem nú. Eyjar á HvammsfirÖi láu óbygÖar

fram yfir öll landnám, og hafa í öndveröu legiö undir bæina

á landi, sem beitilönd, og því mun þaÖ, aö Landnáma nefnir

ekki á nafn hverir þær bygÖu; þó viturn ver ura tvær þeirra,

og var þaö laungu eptir landnám; þaö var Eyríkr rauöi sem

þær bygöi ; hann var fyrst ger fyrir víga sakir noröan af Hom-
ströndum og tók bygÖ í Haukadal. ^aöan fdr hann enn; þá

nam hann Yxney og Brokey; þetta var skömmu fyrir Græn-

landsferö hans, eÖa svosem 970— 980; sjáum ver aÖ þá voru

þessar eyjar enn óbygÖar. Ver vitum og, aö Gvendareyjar fcngu

fyrst nafn sitt þegar þorsteinn surtr druknaöi (herumbil 960), og

sama er aö segja um hinar, aÖ ekki er hægt aÖ segja hvaÖ lángt

leiÖ um, áör bæir væri teknir upp, en þó hölduin ver aÖ þær haíi

mest bygzt ofan af Ströndinni, en ekki sunnan yfir fjörÖ. Vestr-

eyjar á Breiöaíiröi eru meiri; enda er getiÖ um landnám í þeim,

og líkast aÖ þær frá öndveröu haíi veriö goöorÖs partr fyrir sig.

Vestrhelmíngr BreiöafjarÖar , sá sem nú var ónuminn, bygÖ-

ist af Ögöum og Rogalandi ; sú ströndin var enn aleyöa aö
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mestu fráBjargtaungumoginn í Gilsfjarbar botn, og þar mebSaurbær

og Skarbströnd; ekki var þó* lángt ab bíba ábr her yrbi og albygt,

og næstum allt þetta flæmi var í einu lagí numib ab kalla; þab

var Geirmundr lieljarskinn og frændr hans, sem helgubu ser

mestöll lönd þessa megin fjarbarins. Geirmundr og hans lib

hyggjum ver hafi komib síbastr til fjarbarins þeirra, sem nú hafa

verib taldir, og lond námu þar.

þeir bræbr Geirmundr og Hámundr og Ulfr skjálgi, frændi

þeirra, voru einna göfgastir allra þeirra, er hör til lands hafa

komib; þó var Geirmundr höfub fyrir þeim öllum, og er hann

talinn göfgastr allra landnámsmanna, og bar hann konúngs nafn.

Allir þeir frændr áttu óbul og ríki á Rogalandi og Ögbum. Ab

lángfebga tali töldu þeir ætt sína frá Hálfi konúngi, er mestr hefir

verib allra fomkonúnga í Noregi, þ<5 svo, ab Ulfr skjálgi var

kominn af Hjörleili enum kvennsama, föbur Hálfs. En þar sem

Geirmundr er kallabr sonarsonr Hálfs, en IJIfr skjálgi talinn fjór&i

mabr frá Hjörleiíi konúngi
, þá skulum ver sjá, ab þetta er mis-

skilníngr. Ver höfum ab framan getib um, hvernig þab er af handa-

hdfi, hvar ebr hvernig menn skeyttu ættir sínar vib fornaldar-

ættirnar, eptir því hvab þeir mundu lángt fram, sem sjaldan var

lengra en um tvo eba þrjá libi, og tekr þá vib forneskjuættin, og

ber jafnvel opt svo vib, ab flestir libir eru taldir til landnáms-

manna frá þeim sem síbastir eru í forneskju, en fæstir frá hin-

um, sem lengst eru fram í fornöld. þegar menn bera saman

fornaldar-ættirnar, sjá menn, ab Ketill hængr er einum 14 manns-

Öldrum fyr en Ragnar eba synir hans
;

skyldu menn því halda,

ab fleiri libir væri Látnir liggja milli hans og landnáms manna en

Ragnars, en þó er ekki svo; þar sem til Ragnars ebr sona hans

eru taldir flmm til sex libir, þá er Ketill hængr talinn aíi Áns

raubfeldar, cn öinmubrdbur-son Skallagríms ; má bezt á þessu sjá,

hvab tæpt er ab byggja nokkub aldr Ketils eba Ragnarssona á

slíku, og kemr þab í illan bága vib fomu ættimar sjálfar, eins og

sjá má þær í fomaldar-sögunum
,
og scm allar standa í föstum

skorbum. .^Í^BBk^
Her er nú um alclr Hálfs ab gera; menn hafa nú viljab ákveba

öann eptir aldri Geirmundar; þetta er óhæfa, því hvernig skyldi

Hálfr vera aíi Geirmundar, þar sem af fornu ættunum sjálfum

er hægt ab sanna, ab hann var laungu fyrir Brávalla-orustu

;

þetta sest á aldri Vikars konúngs og Starkabar gamla. Starkabr
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var allt ab því jafnaldri Vikars, en Vikar var aptr saintíba þeim

febgum: Jösur og Hjör, syni hans, en HjÖr var afi Hálfs konúngs,

en fabir Hjörleifs kvennsama, en Starkaor lifoi 300 vetra, sem

sögur segja og saman kemr vio ættirnar, þegar saman er borio.

Hefir því Hálfr verio einum 8 mannsöldrum fyrir Brávalla-orustu,

en 9— 10 mannsaldrar liggja milli hans og Ragnarssona. Má mi

sjá, ab Hálfr var hvorki afi eba lángafi Geirmundar, heldr Iifbi

hann miklu lengra fram í forneskju, og töldu menn frá honum

ættir sínar á sama hátt og frá öbrum fornkonúngum. Sonarsynir

Hálfs, en synir Hjörs konúngs, hétu Geirmundr og Hámundr, og

voru kallabir heljarskinn; en þeir geta meb engu mdti verib hinir
e

sömu sem þeir, er land námu á Islandi, en nöfnin hafa síban gengib

í ættinni, og má ætla ab þar hafi mörg heljarskinn verib; lá þab í

ættinni, því móbir þeirra tvíbura, sona Hjörs konúngs, var austan

af Bjarmalandi, og ekki mennsk. Sagan um Braga, og vísa hans

yfir þeim sveinum, Hjörssonum, getr því varla vibkomib þeim land-

námsmönnum, en mun vera miklu eldri, sem hún og ber meb

ser. þab er og mikib efunarmál, hvort þeir hafa verib tvíburar

Hámundr og Geirmundr; ab minnsta kosti lítr svo út, sem Há-

mundr sé miklu ýngri þeirra bræbra, hann, sem var dótturmabr

Helga magra, og kom út meb honum nýgiptr (um 890—895).

þab er þ<5 líklegt, ab hann haíi verib ýngri en Helgi magri, tengda-

fabir hans (fæddr um 850), og mun Hámundr því varla vera fæddr

fyrir 860. þórir, sonr hans, andabist eptir 970, og allt ber hér

ab sama brunni. þar á móti segir um Geirmund, ab hann væri

hniginn, er hann kom út híngab (um 895), og er því líklegt, ab

hann hafi verib svo sem fimtugr ab minnsta kosti ; heffei hann þá

verib fæddr svosem 846, eba verib nokkru eldri en Skallagrímr

ebaíngimundr gamli; en líkast er þ<5, ab Geirmundr se enn eldri,

því varla er þab satt, ab hann hafi verib á lífi þá er Ketill gufa

kom vestr (eptir 934), þ<5 svo segi í sögum.

Ef vér nú sleppum því, sem segir um Braga, og því sem

hann kvab yfir þeim Hjörssonum, þá vitum vér ekkert um æfi

eba uppvöxt þeirra Geirmundar og Hámundar, fyr en eptir Hafrs-

fjarbar-orustu, og er athugavert, ab þá var Geirmundr fyrir vestan

haf er orustan varb, fráleitt sem útlagi og varla sem víkíngr;

og fyrst hann kemr til sögunnar fyrir vestan haf, þá er vel lík-

legt ab hann hafi haft þar eignir og ríki, jafnframt því, sem hann

var konúngborinn og óbalborinn áÖgbum; því þab lítr svo út, sem
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öll stórmenni af Ögbum haíi haft ríki fyrir vestan haf, ab minnsta

kosti koma þeir fyrst til sögunnar þar allir, sem ver nú þekkj-

um, svo sem ættmenn Ölvis barnakarls , sem þar áttu börn og

buri, ábr en Haraldr beroist í Hafrsfirbi; og hver veit nema

margir af þessum landnámsmönnum se bornir og barnfæddir þar

vestra, einkum af þeim Egbum og Rýgjum, sem lönd námu á Is-

landi. Oss er nðg ab benda hér til þessa, og væri vert ab gefa

því bctri gaum, og mundi þab skýra mjög landnáma sögu landsins.

Allr þessi margkvíslabi ættbálkr af Ogbum leystist nu upp

ab vestan, og allir um sama leiti, sem sýnt verbr; deildust þeir

á Islandi í tvær sveitir: Ölvusíngar sunnan lands (íÁrness sýslu),

en Geirmundr og Reykncsíngar, Steinólfr lági og Onundr trefdtr

lögim undir nærfellt alla Vestfjörfcu (Barbastrandar, Isafjarbar og

mestan hluta Stranda sýslu), og er alir sá hluti Islands, ab kalla

má, kynjabr af Ögbum og Rogalandi.

Nu er ab segja frá, nær Geirmundr muni hafa komib her til

lands. Af Landnámu er ab sjá, scm þab hafi verib þegar eptir

Hafrsfjarbar-orustu; en hcr er sem optar, ab Landnámu og öbrum

sögum hættir vib ab setja útferbir landnámsmanna of náib Hafrs-

fjarbar-orustu
;

þab var ckki fyr en 15—20 vetrum síbar, ab

landib fór ab byggjast í algleymíngi. En hér er nú um þær

settir ab tala, sem híngab komu vestan um haf, því þaban bygbist

Vestrland eingaungu ab kalla má. Olli því vestrfcrb Haralds

og fall þorsteins raubs (um 888); BjÖrn austræni er sá fyrsti,

sem land nam á Islandi þeirra er kæmi vestan um haf, en þab

var 14 vetrum eptir orustuna í Hafrsfirbi (886). Vor vitum fyrir

víst, eptir Landnámu, ab Geirmundr kom út síbar en hann
;

því

svo segir í Landnámu, er Geirmundr kom til landsins: ab hann

lá vib Ellibaey og haffoi spurn af landi: uþá spurbu þeir ab fjörbr-

inn var bygbr hib sybra, en lítt ebr ekki hib vestra1 ' (Landn. 2.

19). Fyrir sunnan fjörbinn höfbu numib land þeir þðrdlfr og

Björn austræni
,

og scst af þessu, ab þá voru þeir bábir komnir

út. En fyrir vestan fjörbinn var allt annab óbygt cn þab, sem

Hallsteinn gobi hafbi numib. Dalalönd, ebr landnám Aubar, hyggj-

Um vcr og þá hafa verið bygb; bæbi liggr þab fyrir sunnan fjörb-

tott
j
og svo þykir þab rába mega þegar litib er á landnám Geir-

n^undar, er hann sjálfr fckk svo lítib land, og þab sem óbyggi-
legast þútti, um Strandir, cn varb ab seilast lángt til utanhcrabs

vestr og norbr ura sveitir. En hefbi Dalalönd öll verib ónumin,
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þá má víst ætla, ab slíkr ríkismabr, sem Geirmundr, mundi hafa

lagt þab herab undir sem betr var vife hans hœfi, en þessi ut-

rœma, sem hann fekk. En af því nú öll löndin voru numin subr

á bóginn, en lítt sem ekki vestanfjarbar, þá lagfei hann og hans

œttallt land þab tindir, oghöföu þeir ríki um alla Vestfjörbu; allr

afii hans var norbanfjarbar, og var hann ylirmabr yfir nærfellt

öllum þeim sveitum, þ<5 sjáifr hcfbi hann lítib land. Allt hans

lib sótti þíng ser ; höldum vcr ab þau se upptök þorskafjarbarþíngs,

sem haldib var í umdæmi og landareign Rcyknesínga. Ðygbina

fyrir sunnan fjörbinn (Dala og Snæfellsnes-sýslu) kalla menn Breiba-

fjörb og þá ætt Breibfirbínga ætt, er þar bjó, en í JxSrsnesi var þíng

þeirra. En vestrströndina (Barbastrandarsýslu) telja menn í raun réttri

ekki til Breibafjarbar, enda var þab herab ser, og hafbi þíng og lög ser.

I því þíngi voru alla stund Beyknesíngar mestir, en líkast þykir

oss ab Klofníngr hafi skipt þíngum, og hafi Skarbströnd og Saur-

bær, og ailt þab, sem ríki Geirmundar og Reyknesínga nábi yfir,

sdtt þíng til þorskafjarbar, eins og landnámin benda tiL

Nu skulum ver nefna þær svcitir, sem bygbust af frændlibi

Geirmundar. Inn frá Geirmundi nam Steinólfr lági, son Hrdlfs hersis

aí' Ögbum en systursonr Ölvis barnakarls, allan Saurbæ ab Grjót-

vallarmúla, fyrir ofan Holt; Steinólfr bjó sjálfr í Fagradal ytra,

en Slettu-Birni, dótturmanni sínum, gaf hann Stabarhólsdal í Saur-

bæ. Sonarsonr Slettu-Bjarnar var þorbjörn, er Iíávarbr halti drap

(herumbil 1002), og Víga-Sturla, er bæinn bygbi á Stabarhóli, og

lifbi lengi síban; frá honum er stdrmenni íSaurbæ lengi frameptir.

Fyrir vcstan fjörb nam Ulfr hinn skjálgi, náfrændi Geirmundar

en dóttur mabr Eyvindar austmanns. Hann nam Reykjanes

allt; frá honum eru Reykncsíngar komnir, einhver hin kynsælasta

ætt á Öllu landi
;
Reykhólar var absetustabr þeirra. þrándr mjd-

beinn kom út meb Geirmundi; hann nam allar vestreyjar. Gull-

þórir, er lönd nam inni í þorskaíirbi, kom síbar ut en þessir allir.

Barbaströnd nam Geirleifr, bróburson Úlfs hins skjálga, hann

var afi Gests Ocldleifssonar.

þab er svo ab sjá, sem allr fjörbrinn hafi orbib albygbr á

10—12 árum (886—896): þorólfr kom fyrst (884); þá Björn aust-

ræni og Hállsteinn (886) ; svo Aubr djúpaubga (herumbil 892) og

síbast Geirmundr og Úlfr skjálgi (h&rumbll 895)
,

og voru þá

engin lönd til muna ónumin eptir, ncma ef vcra skyldi inni í fjarbar-

botninum.



UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM. 231

Norbr í A&alvík, í landnámi Geirmundar, haföi hann geíib land

Orlygi, er átti systtirdóttur Ulfs skjálga.

Ketill gufa, son Orlygs, varb cptir fyrir vestan haf, og kom
laungu síbar út sunnanlands; en þá var þarallt land numib. Ketill fór

vestr á Skar&strönd í landa lcitan, en á me&an drápu þrælar hans

£ór& á Lambastöbum á Mýrum. Nú vituni ver, ab þórbr á Lamba-
stö&um lifbi 934, þab ár sem Skallagrímr anda&íst, og Egilssaga nefnir

ekki brennu hans fyr en í síbustu utanför Egils (943— 45). Nii

er mjög ótriilegt, ab Geirmundr haíi lifab Skallagrím ; en hitt mun

þó satt, a& Yri dóttir hans giptist á þeim árum Katli gufu. Ýri

átti Geirmundr meb annari konu sinni , sein þorkatla het. Hiín

var Ofcigsdóttir
,
þorólfssonar. Mjög er ólíklegt, ab hun se son-

ardóttir þorólfs fasthalda landnámamanns, cr ílýbi ur Sogni fyrir

ofríki Hákonar jarls og bjó a& Snæfjöllum. Hann mun hafa komi&

út um sama leiti og Geirmundr; en mikils. til gamall er Geirmundr

til a& eiga fyrir tengdaföbur son landnámamanns. Tíöast er Ofeigs-

nafnib á Ogöum , cinkum í ætt Olvis barnakarls. þess mætti

geta, ab Geirmundr heföi mægzt í þá ætt, þar sem þcir voru allir

saman fyrir vestan haf, og allar þessar ættir venzlum bundnar.

Um þab leiti ab lauk landnámum í BrciÖaíirbi, og næstu vetr

þar á eptir, hyggjum ver aí) Vestfirbir hafi verib bygöir. Vér höfum

vissar sögur af ymsum þar um sveitir. þess cr á&r getib, ab

Orlygr nam Patreksfjörb, og ílendust þar margir af skipverjum hans

;

þá bygbist og Tálknafjörbr. Örlygr kom lit einhver síbastr sinna

frænda , enda segir og , ab þab væri síbar en Örn nam land í

Arnarfirbi
; þó var Eyjafjör&r bygbr þcgar Örn kom ut. Eptir

eins vetrar dvöl rebist hann norbr, en seldi Ani raubfcld lönd

sín, sem vetri sí&ar kom út. An rau&feldr var af Hrafnistu-ætt;

hann er einhver hinn mesti landnámsmabr á Vcstljörbum; hann er

sá eini af Hrafnistu-ætt, scm híngab kom vestan um haf; hann

kom af Irlandi, og kvæntist þar og fckk Grcla&ar, dóttur Bjart-

niars jarls. þab getr vel verib, ab An haíi komib ut í saina flot-

anum sem Geirmundr; víst er þab, ab hann kom ut eptir ab

^yjafjörbr var byg&r (eptir 890). Hvort Án hefir haft eignir og

sta&festu á Irlandi gctum ver ekki fullyrt; Landnáma segir, ab

hann haíi stokkib þánga& fyrir ofríki Haralds hins hárfagra. þó getr

hitt vel verib
,
þar sem ver vitum hve mjög Vestíir&ir byg&ust

vestan um haf, ogþángab komu varla landnámsmenn annarstabar

Vi&skipti Ans vib Örn, frænda Geirmundar, ma lir mcb ])ví,



232 UM TÍMATAL f ÍSLENDÍNÖA SÖGUM.

aö hann hafi eitthvafe veriö í kunnleikum viö þá ætt; og enn

fieira mætti til færa þessu til sönnunar.

Dýrafjörör höldum vðr aö fyrst hafi bygör veriö. Sú ætt, sem

í þeim firbi bj<5, var ríkust á Vestfjöröum, enda voru tengdir milli

þeirra og EyfirÖínga. þórör Víkíngsson, er þar nam land, var af

sumum kallaör sonr Haralds hárfagra, en þaÖ mun þ<5 varla vera

satt. þaÖ er aÖ sjá, sem hann hafi komiÖ til Islands vestan um haf,

og hafi ætt hans veriö þar, og þaö til sönnunar, aö hann átti eina

af dætrum Eyvindar austmanns, en systur Helga magra. J>eír

frændr bjuggu í AlviÖru, og voru kenndir viö hana; þeir voru sæld-

armenn miklir. þorkell auÖgi úr AlviÖru var sonr þöröar, hann

mun hafa veriÖ forn goöorÖsmaÖr þar vestra; til marks um ríki

þeirra má telja þaö, aÖ þeir tdku upp þíng ser, Hvalseyrar þíng,

og hafa þótzt ofsnjallir aö sækja þíng Reyknesínga í þorskafjörö.

Á Hvalseyrar þíngi voru vígssakir dæmdar þar vestr um fjörÖuna,

og önnur lögskil innt. pó er þess og getiö, aö menn sóttu í

þorskafjörö um alla Vestfjöröu, og þaö var raunar aöal-heraÖs-

þíngiÖ. þorkell hinn auögi heíir orÖiö gamall maör ; hann lifÖi fram-

yfir 965, þegar Gísli Siírsson var sekr gjör, og er þaö lángr aldr,

og vera systurson Helga hins magra. þorleifr skúma og þórÖr

örvönd voru synir hans 1

; þeir voru í J<5insvíkínga-orustu 995.

Ingjaldssand , milli ÖnundarfjarÖar og Dýrafjaröar, nam Ingjaldr

Brunason, lángafi Ljóts hins spaka, er þeir Kögurssynir drápu

(herumbil 1002) og getiö er í IsfirÖíngasÖgu. Önundr Víkíngsson,

bróÖir þdröar í Alviöru, nam ÖnundarfjörÖ
; því eru líkur til aÖ

hvortveggi fjörörinn hafi byggzt undir eins.

f)aö mun veriö hafa eptir landnám aö þau komu af Háloga-

landi þuríÖr sundafyllir og Völu-Steinn son hennar. Völu-Steinn

liföi framyfir kristni
,

því sama haustiö og HávarÖr halti drap

þorbjörn á Laugabdli misti hann Ögmund son sinn, er hann bar

mest helstríÖ eptir, og þeir Gestr ortu um Ögmundardrápu.

SúgandafjörÖ nam Hallvarör súgandi, fóstbróöir og felagi Ön-

undar trefótar; hann kom nokkuö snemma út.

þ<5 nú VestfirÖir se afskektir og þyki miör byggilegir, þá

getum ver seö aö víöa bygÖist land síöar en þar, bæÖi austan

*) Svo scgir Fagrskinna, að Jjórðr öi vönd væri bróðir Jborleifs, cn sonr J>or-

kcls auðga. Landnáma kallar liann J»orvalds son hins hvíta, bróðurson

Jiorkelsj míx vel vcra það sé réttara.
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og norÖan, og þaö mörg miklu betri heruÖ; en her reö þaÖ mestu,

aí) framan af landnáinum var svo mikil aÖsdkn aö vestrströnd

landsins, og sdttu menn þángaö meöan þar var auÖv blettr. Sama

munum ver og sjá um Strandir, þar sem þd eru mestar dbygÖir

á landi: aÖþaÖ vav fuvÖu snerama, og miklu fyv en menn skyldu

hyggja cptir landgæÖum, aö lönd bygÖust þar.

IsafjörÖv bygöist mest úr Sogni. Synir Vegeirs, göfugs manns,

urÖu missáttir viÖ lJákon javl QvjdtgavÖsson, og fdvu fyviv þá skuld

úv landi. VcbjÖvn Sygnakappi vav elztv þeivva og fovysta fyvir

bvæÖvum sínum. Hann fdv út meö öll systkini sfn; voru þeir

alls sex bvæÖv: Vesteinn, Veöovmv, Vemundr, Vegestr, Vebörn,

en Vedís systir. }>etta var eptir ab Gcirmundr heljarskinn var

kominn út, og haf&i numií) allar sínar au&nir og skipaí) til búa.

þau brutu skipib fyrir vestan Horn, og gengu öll fvá skipi í illviðvi,

undiv hömvum, |)av sem síí)an heitir Sygnakleif. Atli, þræll Geir-

mundar, helt þau öll um vetrinn
;

gaf Geirmundr honum frelsi

fyrir þá rausn sína. Sí&an nam Vebjörn lönd í ísafir&i, hefir af

honum vevi& mikil saga, og vav hann vígama&v mikill. Grímdlfi

í Una&sdal gaf Vebjörn Vedísi, systur sína; sí&an ur&u þeir dsáttir,

og vo VebjÖvn Gvímdlf, mág sinn; fyviv þa& vav Vebjövn veginn

á fjdv&úngsþíngi á þdvsnesi. þessi saga heliv vevi& ein me& fleiri

Isíir&ínga sögum, sem nú er glötu&, og hafa menn nú engar sögur í

þeirri byg&, nema Hávar&s sögu, þd mjög úv lagi fæv&a, og upp-

haf Fdstbvæ&va sogu, sem gjövist í Isafiv&i. Á þessu má nú sjá, a&

VebjÖvn heíiv lifa& fvamyfiv a& alþíngi vav &ctt, því fjdv&úngsþíng

þdv&av gellis hyggjum vev ekki hafa vevi& fyv sett en 932, en

víg Gvímdlfs heíiv vevi& sdtt á því þíngí sem fjdv&úngsmál, og í

fjdv&úngsddmi
,

þd vígsakav lægi undiv þovskafjav&av þíng.

Af aldvi Vcbjavnav hafa menn og vilja& sanna um dau&a Há-

konav javls í Novegi, og ev þa& me& fullum vökum. þegav mi&a&

ev vi& útkomu Geivmundav, þá getv eigi vcvi& a& Vebjövn

haíi komi& út fyv, cn næstu ávin fyviv e&v eptiv 900; en þaö

ev au&vitaÖ, a& fall Hákonav javls hefiv ov&i& skömmu sí&av og

ef til vill sama áv, því ekki haföi hann vald í Sogni fyr en undir

ífifilok sín, og þaÖ mjög skamma hríö, því Atli jarl drd þegar her

a& honum. Sama ver&r og uppi ef liti& er til aldrs Vesteins,

brd&ur Vebjarnar, er land nam í Dýrafir&i : hann átti ddttur Bjart-

mars, sonar Áns rauöfeldar landnámamanns, enda var Vesteinn láng-

16
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ýngstr þeirra bræbra; Vesteinn Vesteinsson var þeirra son, fdstbrdfeir

Gísla Súrssonar, er þorgrímr drap 963, en Attbr kona Gísla var

dóttir Vesteins eldra, en hún var þá úng kona er Gísli f&kk hennar.

Enn má nefna nokkra til: Snæbjörn, son Eyvindar austmanns,

bróbir Helga magra, bj<5 í Vatnsfirbi; sonarsonr hans var Snæ-

bjorn galti, er Túngu-Oddr fóstrabi, hann var ab vígi Hallbjarnar,

dótturmanns Túngu-Odds; þab var skömmu ábr en Eyríkr raubi

fyndi Grænland. þeir fóru allir ab ieita Gunnbjarnarskerja híir-

umbil 980.

Nú var þá komib landnámum vestr ab Horni ; en þar haffei

Geirmundr numib land beggjamegin Horns. pó land væri kald-

samt, þá voru mörg gæbi af hafi, og voru menn þar ekki síbr í

bændaröb, nema betr væri , en víba annarsta&ar á landi. Menn

mega heldr cigi halda, ab þessir útskikar landsins hafi verib

geymdir þángab til ekki var í annab hús ab venda; líti menn á lantl-

nám kríngum landib, þá má fljdtt sjá, ab öll þessi öræfi bygbust

hvergi nærri svo ýkja seint.

Önundr trfefdtr var ættabr af Rogalandi, sem Geirmundr ; í mób-

urætt sína var Onundr upplenzkr, og var Olafr helgi af sömu ætt

(Gubbjörg systir Önundar — Gubbrandr kúla — Ásta — Olafr

helgi). Hann barbist í Hafrsfirbi móti Haraldi, og misti þar fdt

sinn; undanfarna vetr hafbi hann verib í vestrvíkíng. þrándr

mjögsiglandi
,
og þeh* ættmenn Olvis barnakavls, sem allir voru

kynjabir af Ögbum, •v'oru í félagi meb Önundi ; Ormr hinn aubgi

er enn nefndr; þab er líkast til hinn sami sem kallabr er Barr-

eyja skáld, og eru vísur til færbar eptir hann í Snorra Eddu. Barr-

eyjar ertt í Vestreyjum
;
þar höfbu þeir allir atsetu á vetrum, og

höfbu þar konur sínar 1
. Af Landnámu mætti vel leiba ser í

grun, ab öntindr kæmi út þegar eptir Hafrsfjarbar-orustu, og

fer þ<5 fjarri því; er hhr Ijósast dæmib, hve opt er stutt yfir

sÖgu farib, því sanna má, ab allt undir þrjátigi vetra libu á milli,
9

og hefir Önundr þá verib nokkub hniginn ab aldri er hann kom

út. Næstum allir ftlagar hans týndust úr tölunni og IiMdu til

Islands, en hann einn beib alla af stokki, og kom síbastr. þessa

má telja af f&lögum og vinum Onundar, sem til Islands fdru og

') Áldís hin Barreyska mun ng vcra borin og fóstruð þar í eyjunum og

hafa þartan nafn sitl.
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bústafei tdku hör og hvar um land: Blæingr nam Hrútafjörfe; vör

höldum þö afe þafe hafi verife eptir afe Ingimundr kom til lands

(herumbil 890), því hann gaf firfeinum nafn, og var þá aleyfea

herafeife allt norfer þar. Súgandi nam SúgandafjÖrfe. J>eir Ofeigr

grettir, tengdafafeir Önundar, og þormdfer skapti, þorbjörn laxa-

karl og þcir nifejar Ölvis bamakarls, námu allir lönd í Árnes sýslu,

en Geirmundr heljarskinn og Ulfr skjálgi og þeir frœndr vestan til

vife Breifeafjörfe. Svo má enn telja Eyfirfeínga og Breifefirfeínga,

því alla þessa þekti Önundr; um Aufei segir svo, afe Önundr hafi

verife mcfe henni fyrir vestan haf, og var vinátta mefe honum og

frændum hennar. þafe má geta nærri, afe mikil þurfe var á

orfein í Vestreyjum, er allr þessir múgr var fluttr þafean
;

þeir

voru nú tveir einir eptir: Önundr og þrándr mjögsiglandi. Nú

andafeist Björn, fafeir þrándar, og bar arf undir hann, og varfe-

vcitti Öndöttr kráka mdfeuraíi hans til handa honum; fdru þeir þá

báfeir til Norcgs, eptir lát Bjarnar. þrándr tdk þegar vife arfi

sínum og jafnharfean til Islands sama sumar (herumbil 897);

en Önundr var sífean þrjá vetr í Norcgi. Haustife næsta drap

Grímr hersir Önddtt, til hefnda af því hann náfei eigi arfinum

Bjamar í konúngssjdfe. J>eir synir Önddtts, Ásgrímr og Ásmundr,

voru þá afe líkindum enn fyrir innan tvítugt, og fekk mdfeir þeirra

skotife þeim undan. j>eir bræfer gjörfeu felag vifeÖnund; þeir drápu

Grím hersi um sumarife næsta eptir dráp Önddtts, en kúg-

ufeu Aufeun geit, jarl konúngs. Næsta sumar fdru þeir Ásmundr

og Onundr til Islands. Asmund sleit frá skipi vife Eyjafjörfe,

og var þá fjörferinn bygfer, og fekk Helgi magri honum land

í Kræklíngahlífe ; en Önund rak til hafs, og kom hann norfean afe

Ströndum.

Nú höfum vcr getife uiri útkomu Onundar, en eptir er, afe

ákvefea nær hann hafi komife híngafe til lands. þetta er nú eptir

hætti aufevelt, þar sem vér áfer höfum talafe um útkomu Geir-

mundar heljarskinns og þeirra Reyknesínga. Vcr höfum sagt, afe

Onundr var fdstbrdfeir þeirra, og helt einn flokk mefe þeim fyrir

vestanhaf; því var þafe hife sama sem hvorutveggju knúfei tillslands-

ferfear, og munrinn afe eins sá, afe Önundr helzt vife svo sem fimm

vetr eptir afe Geirmundr og hans life höffeu flutt til íslands bygfe

sína, og kom hann sífeastr alls þessa ættbálks híngafe til lands.

Nú má í Grettis sögu nákvæmlega sjá, hvafe marga vetr Ön-

16!
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undr hafbist vib vestra, eptir þab hann skildist vib Geirmund og

hans liba; því getr þab ekki skakkab meir en einu ári, eba tveim,

þ<5 ver setjum útkomu Önundar árib 900, eba svo sern íimm vetr-

um síbar en Geirmundar. Allt lýtr ab þessu: Eyjafjörbr var

bygbr er Önundr kom þar ab landi, og Sírandir ab mestu bygbar.

Enn fremr sest þetta, ef mibab er vib andlát Aubar djúpaubgu.
9

Onundr haíbi ekki verib allíá vetr hér í landi, þegar Ofeigr grett-

ir, tengdafabir hans, fell fyrir þorbirni jailakappa, og hann f<5r

subr um land ab reka vígsakar á Kjalarnes þíngi ; á leibinni subr

gisti hann í Hvammi, og íluíti fyrir hönd Aubar bónorb til handa

Olaíi feilan. þetta sama haust andabist Aubr; en þab mun ekki

stóru skeika þar sem vér höfum sett dauba-ár Unnar 908—910,

þegar litib er á aldr þeirra febga: Olafs feilans og þórbar gellis.

Frekari skil verba eigi á þessu gjörb eptir sögum, enda gjörist

þess eigi þörf; en af þessu sest, og kann menn ab furba á því,

ab Strandir voru ab mestu albygbar fyrir 900, og voru fá lierub

á landi sem fyr bygbust. Eyríkr snara hafbi numib frá Ingólfs-

firbi til Veibileysu; en þar norbr af þeir brœbr: Ingólfr, tengda-

fabir Eyríks snÖru
,

Ofeigr og Eyvindr. þar norbr af var land-

nám Skjalda-Bjarnar
,

og mun hann hafa verib meb elztu land-

námsmönnum þar, því hann var lángaíi þorbjarnar á Laugabóli.

Pyrir innan hafbi numib Björn, fabir Svans (f um 960) og J<5r-

unnar, er átti Höskuldr Dala-Kollsson. Víkurnar milli landa þeirra

Eyríks og Bjarnar voru einar (5numdar, og tók Önundr þar ból-

festu ab rábi Eyríks, en Eyríkr gaf honum ab auk af sínu landi. Sagbi

Eyríkr, sem og mun verib hafa satt, ab þá mundi numin ílest

lönd í meginherubum. Ver vitum , ab vestanlands voru ])á öll

herub bygb, og norbanlands var ab vísu bygbr Eyjafjörbr og allt

landnám Ingimundar gamla. Haíi nokkrar sveitir þá verib ðnumdar

norbanlands, þá heíir þab verib Skagafjörbr, því hann mun hafa

síbast byggzt af öllu Norbrlandi, sem bezt verbr seb af ættuni

þar í herabi
,
og enn mun getib verba; en austan og sunnan á

landi voru enn ónumin lönd
,

en þab kemr ckki þessu máli vib,

því her er ekki talab um önnur herub en þau, sem næst lágu

Önundi.

Ver l>ekkjum þó cinn mann, sem bygb ttfk á Ströndum Jaungu

eptir landnám, cn þab voru þeir febgar : þorvaldr, sonarsonar-sonr

Yxna-þóris, og Eyríkr raubi, sonr hans; þeir fóru af Jabri fy rir

vígasakir, og rcistu bú ab Draungum; þetta hefir verib um 950
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efea svo. þab er merkilegt , ab Eyríkr rati&i , sem sfóar fann

Grænland, var fyrra hlut æfi sinnar á Ströiulum; liefir liann lík-

lega |>ar haft eitthvert vebr af Grænlandsströnd, og ekki svo álgjört

farib útí bláinn |>egar hann íór vestr í landaleit. þeir febgar voru

miklir vígamenn. Fyrir víg voru þeir gjöibir úr Noregi
;

fyrir

víg varb Eyríkr raubi ab ílýja af Ströndum subr f Dali, og enn

þaban fyrir víg út í eyjar, og fyrir víg varb hann ab stökkva

þaban til Grænlands (98*2\ þrem vetrum síbar fó*r hann ab byggja

landib (985), þá var hann mabr liniginn, en lifbi í fribi þab sem

eptir var æíinnar og andabist mjög skömmu eptir kristni.

Um æfi Önundar her á landi verbr ekki margt. sagt, annab

en þab sem búib er. Ilann lifbi víst eigi svo ajlfá vetr eptir ferb

sína subr á land, og andabist í hárri elli. þab er því líklegt ab

hann hafi lifab framundir 920, eba 10— 12 vetr síban hann mælti

eptir Ofeig, mág sinn; hann liggr heygbr þar í Trefótshaugi. Önundr

var tvíkvongabr: fyrir vestan haf átti hann Asu Oleigsddttur,

og átti meb henni þáOfeig gretti og þorgeir; þeir bræbr munu hafa

fæbzt vestr. Asa andabist her í landi, þab var á ofanverbum dög-

um Önundar ; fekk hann ])á þúrdísar þorgrímsdóttur úrMibíirbi ; meb

henni átti hann þorgrím hærukoll. Asmundr hærulángr var sonr

þorgiíms; hann kemr síbar mjög vib sögur. Eptir dauba Önundar

giptist þordís norbr í Víbidal, Aubunni skökli. Flestar sögur segja

svo, ab Asgeir æbikollr væri þeirra son ; en líklegra er, ab |)eir hafi

verib albræbr: Asgeir æbikollr og þorgrímr hærukollr (sbr. bls. 241).

þeir bræbr þrír: Ofeigr, þorgeir og þorgrímr, bjuggu lengi

eptir lát föbur síns á Ströndum. Síban komu upp víg og sundr-

lyndi med þeim bræbrum og Flosa í Árnesi, syni Eyríks snöru, er

ripta vildi landagjöf föbur síns ; fell Ofeigr, en málin komu til

þíngs. þorgrímr rebist þá ab norban inn til Mibfjarbar; þetta

var fyrir 950 (Grett. s. kap. 12 — 13); þorkell máni var sá sem

sættum kom á, en laungu var þab fyr en hann yrbi lögsögumabr.

Sveitir þær, sem næst liggja Norbrlandi, deildust í smá land-

nám; Steingrímr nam Steingrfmsfjörb, Kolli Kollafjöro, og þorbjörn

bitra nam Bitru. Hann var illmenni hife mesta, og drap í skipreika

Gublaug, bróbur Gils skeibarnefs. Gils hefndi bróbur síns og drap

Bitru og allt hans lib. Hrútafjörb allan nam, sem sagt er, Bálki

Blæingsson, felagi Önundar, kynjabr úr Vestreyjum. Son hans var

Bersi goblaus, er nam Lángavatnsdal og var aíi Bjarnar Hítdæla-

kappa. þar í firbinum nam og land Arndís, dóttir Steinólfs hins lága.



238 TJM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM.

þá var nú numib og albygt ab mestu allt Vestrland, og sjá-

um vér, ab öllum landnámum var þar lokib um aldamótin 900,

og má þao kalla snemma; en þó kom þaö mest til, ab óvíba á landi

var land eins numib í samfellu sem þar. þegar talab er um Vestr-

land, er helzt litib til þeirra tveggja þínganna: þórness þíngs og

þorskafjarbar þings, en þau bæbi urfeu alnumin og ao mestu albygb

í einum flota hvort fyrir sig. Hvergi sézt betr, hve mjög land-

námasaga Islands er rioin vib Vestrlönd: England og Irland og

Vestreyjar, en þegar litib er á Vestrland. Tvö þíngin þar, þórs-

nes og þorskafjarbar þíng, má kalla ab sé eingaungu numin vestan

umhaf, og þegar nú þartil kemr Eyjafjörbr ogÁrness þíng, og mikill

hluti Kjalarness J)íngs , þá sjá menn , ab fimm þíng á landi eru

mestmegnis numin ])aban, og í ílestum hinum þíngununi má finna

nokkra vestan ab, svo þab eru varla öfgar, ab nærfellt helmíngr lands

sé |)aban bygbr. Flestir þeir, sem híngab komu þaban, hyggjum

vér ab J)ar hafi haft eignir og bólfestu, en ekki verib þar sem stab-

festulausir víkíngar. þab er fyrst, ab svo mikill fjöldi þeirra sat

þar í mægbum vib Englands og Irlands konúnga og önnur stór-

menni, og má varla ætla ab víkíngar, sem abvífandi komu

þar, mundi í einu vetfángi detta ofan í slíkar dýrbir; og þab,

ab Engla og Ira konúngar gáfu Norbmönnum dætr sínar, sýnir

berlega, ab þeim þótti styrkr ab þeim mægbum. þab er helzt í

ætt Bjarnar bunu, ab þessar mægbir finnast, þ<5 márgir fleiri

kæmist í þá vegsemd; vér skulum nefna fáeina: þórbr skeggi,

bróburson Ketils ílatnefs, átti Vilborgu, dóttur Osvalds konúngs, en

þeirra dóttur átti aptr Ketilbjörn hinn gamli ; mun því Ketilbjörn,

ef til vill, vera einn ])eirra, er híngab komu vestan um haf. Dóttur

Kjarvals írakonúngs átti Eyvindr austmabr; Höíba-fórbr átti dótt-

urdóttur Kjarvals ; Grímólfr af Ögbum átti Körmlöbu, dóttur Kjar-

vals konúngs. AfGrímóIfi eru Exfirbíngar komnir. Aubiinn stoti,

er nam Hraunsfjörb, sunnan Breibafjarbar , átti Mýrúnu , dóttur

Maddabar Irakonúngs, og enn íleiri dæmi mætti finna. þess er og

hér ab geta, ab ættir til landnámsmanna eru taldar í þribja lib frá

Irlands konúngum, og þab, sem menn sízt skyldu halda, til manna,

sem ab líkindum voru kynjabir norban af Ilálogalandi, svo sem var

Baugr, fóstbróbir Ketils hængs. Lángafi Baugs er talinn Kjarvah'

íra konúngr. Sá Kjarvalr hlýtr ab hafa lifab um 800, eba jafn-

vel fyr, og er ckki hinn sami og tengdafabir Eyvindar austmanns

;

J)ví Baugr kom til Islands 877, og er annar elzti landnámsmabr
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á landi hér. Aufeunn skökull átti lángfebga sína á Englandi. Líka

sjáum ver, ab Kjallakr, jarl af írsku kyni og mefe írsku nafni,

var austr á Jamtalandi um öndverba og mi&ja níundu öld (um

850). þegar nú allt þetta og margt annab fleira kemr saman,

þá mun sjást, ab gamlar eru samgaungurnar milli Noregs og Vestr-

landa. Hervib bætist, afe Irland kemr fyrir í fornaldar sögum vorura

og fornkvæbum.

Ef menn gæta ab, þá er þab ekki Iítill sægr, ef menn til-

greindu nöfn allra hinna meiri landnámsmanna, sem híngab komu

vestan um haf. A Vestrlandi eru þaðan nærfellt allir, bæbi smáir

ogstórir; en allr þessi landnámsmanna bálkr deilist í tvær sveitir

:

ur Sogni annar, en hinn af Ogbum og Rogalandi. Ver getum

meb vissu sagt, ab þab var á svosem 10 vetra fresti ab öllum

landnámum var lokib vesían um haf, og gjörbist þab á árunum

890— 900. Fyrst kom ætt Bjarnar bunu, sú sem úr Sogni var

kynjub, og þab gjörbist á svo sem iimm fyrstu árunum (890—
895). Björn austræni kom raunar fjórum vetrum fyr, en þab var

líka ábr en ættmenn hans yrbi farflótta þaban, því hann festi ekki

yndi þar vestra. þórbr skeggi og Helgi bjóla kunna ab hafa komib

svosem 888, þó er þab ekki víst, en Aubr djúpaubga kom síb-

ust ])eirra kynsmanna (um 893), svo þctta lætr þó nærri. En

þegar jafnharban á eptir kom hinn flotinn: Reyknesíngar, Geirmundr

og hans lib vestanlands, en Olvusíngar sunnanlands. Onundr

var síöastr, og má sjá ab þetta helir gjörzt á árunum 895—900.

Eptir þau aldamótin munu ekki hafa komib vestan um haf menn,

nema á stángli einn og einn. þab er naubsynlegt ab gjöra ser

skíra grein á þessu, geta menn þá seb, hvab mikib var numib af

landinu um aldamótin, og sjáum ver, ab þab var æbimikib, nær-

fellt þrír fjórbúngar á ab gizka.

Nú var þá landnám komib ab Norblendíngafjórbúngi , enda

skiptir nú landnámum, og koma nýjar ættir; þó eru landnám í

þessum fjóibúngi mikib skild landnámum vestanlands: má full-

yrba, ab helmíngr Norbrlands se bygbr vestan um haf, þar sem

^yjafjörbr allr er numinn þaban og bygbr ab mestu, ef Svarfab-

ardalr er frá skilinn. ISkagaíirbi eru og margir þaban, svo sem

^íeinundr subreyski og Bárbr subreyíngr. Ævar gamli og Höfba-

Þórbr hyggjum ver og se þaban. ÍHúnavatns þíngi eru þó flest lönd

numin rakleibis úr Noregi. Ver skulum'nú telja helztu landnám í röb.
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Fyrstir eru Mibfirbíngar. í Mibfirbi nam land Skinna-Björn,

sonr Skútabar-Skeggja; sonr hans var Mibfjarbar-Skeggi, sem mjög

er frægr í sögum. Hvaban úr Noregi þessi ætt se kynjub er

hvergi sagt, og er bágt á þab ab gizka. Skeggja nafnib kemr

helzt fyrir í þrándheimi, cn líka finnst |)ab á Ögbum, en egbskar

og þrænzkar ættir eru opt mjög skyldar, svo sem ætt Yxna-þóris,

er deilist í tvær kvíslir, er önnur í þrándheimi en önnur á Ogbum.

Líti menn nú til, ab Skinna-Björn var svo mjög í Ausírvegi, þá

þykir oss líkast ab halda, ab ættin se af Ögbum, en frekari sann-

anir getum vcir ekki tilgreint þessa máls ab svo komnu.

Næstir Mibfirbíngum eru Víbdælir. Sú ætt tengir ab kalla

má saman Vestfirbi og Norbrland, |)ví hún er svo návenzlub ætt On-

undar trefótar, ab varla verbr skilib ab. Aubunn skökull mun hafa

komib híngab vestan um haf, og taldi þar ætt sína frá Ragn-

ari lobbrók. Hann er sá eini landnámsmabr , er konúngar í

Noregi eru komnir af. þ<5ra mosháls, clóttir Aubunnar, var móbirUlf-

hildar, ömmu Olafs konúngs hins helga. Olafr helgi l^t Ulfhildi

dóttur sína heita í höfubib á henni, en sú Ulfhildr giptist síban subr

í Saxland, hcrtoga þar, helzt þar lengi vib Ulfhildar nafnib, og er

hcrtoga ættin gamla í Saxlandi komin af Aubunni landnámsmanni,

en þaban eru aptr flestar konúnga ættir, sem nú eru í Norbrálfunni.

Ætt Aubunnar skökuls er íLandnámu (3. 1 og bls. 325) slengt

saman vib ætt Víkínga-Kára. Víkínga-Kári átti þrjá sonu : Eyrík

á Ofrustöbum, afa Ólafs konúngs Tryggvasonar (Eyríkr — Ast-

rfó r — Olafr), Böbvar hersi á Vors, afa Gizurar hvíta (Böbvar

— Álöf — Gizur), og Sigurb bjúbaskalla , afa Ástríbar, mdbur

Víga-Glúms (Sigurbr — Vigfús hersir (d(5 um 962) — Ástríbr —
Glúmr) ; svona er ættin talin: (Hkr. , 01. s. Tr. kap. 88; Fm. s.

II. kap. 218; Vígaglúms s. kap. 3. 5) — Víkínga-Kári er kallabr

sonr Ögmundar akraspillis, þúrissonar háleggs^ Ánssonar bogsveigis,

og þab mun úyggjandi ab þetta mun satt (Vígagl. s. kap. 5; Áns s.

kap. 7). I Landnámu þarámdti er Víkínga-Kári kallabr sonr Sigurbar

Eyríkssonar, foburbróbur Aubunnar. þab er aubscib , ab þab er

Eyríks nafnib sem her heíir glapib huga |)ess sem ritabi ,
og e ^

til vill hitt líka, ab Oiafr helgi var kominn frá Aubunni, en vib þá

Olaf Tryggvason, Gizur hvíta ebr Mosfellínga, ebr Vígaglúm, hcrn*

Víbdæla ættin varla verib skyld, á þann hátt sem her greinir í

Landnámu. þ<5 lýtr margt ab því, ab venzlar og frændsemi hafi

á einhvern hátt verib meb Víbdælum og ættmönnum Önundar
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trefótar, og scinna á íslandi renna þær ættir öldungis saman ; líka

getr verib ab Aubunn se á einhvern hátt kominn af Víkínga-Kára,

en hvernig sií ætt er gettim vcr ekki sagt, því niissagnirnar eru

svo miklar.

Nií er eptir ab geta þess, hvernig blandao hefir verið saman

ætt Aubunnar og Onundar trelótar, en þab kom til þess, ab þórdís

giptist epíir dauba Önundar Aubunni. Nú komuaf því tvísagnir, hverir

væri synir Önundar ebr síbari manns hennar. Landnáma kallar á

einum stab (2. 32) þá alla íjdra bræbr: þorgeir, Ofeig, þorgrím og

Ásgeir æbikoll, sonu Önundar. En aptr á öbrum stöbum eru þeir

þorgrímr og Asgeir kallabir synir Aubunnar (Laxd. kap. 40; Fms.

II, 23), og allstabar, nema á þessum eina stab, er Ásgeir kallabr

sonr Aubunnar, og þab í Landnámu sjálfri (3. 1). þab getr nú

ekki verib efunarmál, ab þorgrímr se sonrÖnundar; þar er Grettis

sögu bczt trilandi, og fyrir þá skuld byrjar sú* saga meb þætti

Onundar trei'ótar, ab hann var lángafi Grettis. Líka vitum ver,

ab þorgrímr bjó norbr á Ströndum allan fyrra hlut æíi sinnar.

Hitt getr verib meira efunarmál, hvers sonr Aubunn sö; og þó

þab sc ískyggilegt ab bera á móti því, sem nærfellt allar sögur

segja og Grettis saga mcb, þá verbr ekki varib, ab þab eru mörg

tormerki á, ab Asgeir geti verib sonr Aubunnar. Fyrst er ab

nefna þab, ab allar sögur segja ab Ásgeir ætti Jórunni , dóttur

Ingimundar hins gamla. Nú dó, sem kunnugt er, Ingimundr gamli

hérumbil 934, en þá blindr og fjörgamall, og fyrir víst á níræbis

aldri
;

og þab er efamál, hvort nokkub af börnum hans er fædt

eptir 900, en þá mjög skömmu, ef svo er. En Önundr trcfótr

andabist, sem ábr er sagt, 920 ebr mjög skömmu þar á undan, en

síban giptist þordís Aubunni
;
gæti Ásgeir eptir því ekki verib fæddr

fyrir 920, og ckki frumvaxta fyr en um 940, en þab er ólíklegt,

nokkur af dætrum Ingimundar hali þá verib á língu skeibi

;

^Öfnin hærukollr og æbikollr gæti og bent til þcss, ab þeir væri

^bræbr Ásgeir og þorgrímr; Asmundr, sonr þorgríms, var og

^allabr hærulángr, og virbast þessi nöfn ættgQng.

En hvab scm þessu líbr, þá er víst, ab fráÁsgeiri æbikoll er eitt-

tvab skakkt talib, því þau lírcfna og Kálfr, og þorvaldr, afi Gizurar

frskups
(f 1118) eru öll talin börn þeirra Asgeirs og Jórunnar,

°g scr þó hver mabr, ab Hrefna getr ekki verib dótturdóttir Ingi-

Inundar gamla, því hun er fædd einum 50 vetrum eptir dauba

hans, og sama er ab segja um þá Kálf og þorvald. Nú vitum vcr,
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ab einn af sonum Asgeirs æbikolls höt Aubunn, en hans son aptr

Asgeir, og liggr þab þá beinast vib ab hér sö tveim libum sleppt tfr;

])ykir oss líkast ab bábir haíi borib æbikolls nafnib og búib ab

Ásgeirsá. Ásgeir ýngri, fafeir Kálfs og Hrefnu og þorvaidar, var

Aubunnarson; þetta heíir ef til vill ollab því, ab menn breyttu um
föburnafn afa hans, því ekki verbr varib, ab miklu betr fellr ættin

þegar talib er fram, ef Asgeir væri son Onunilar, þá verbr og

eblilegt ab hann væri ddtturmabr Ingimundar gamla. þab mælir og

meb þessu, sem segir um Aubunn á Aubunnarstöbum, glímunaut

Greltis; hann var í uppvexti, er Grettir var úngr, og næstum jafn-

aldri Kálfs og þorvaldar, eba þd nokkub ýngri. I Grettlu segir

svo: uþá bjd Aubunn á Au&unnarstöbum í Víbidal, hann var Ásgeirs-

son, Aubunnarsonar, Ásgeirssonar æbikolls" (kap. 28). Nú er líkast

ab hann haíi verib bróbir þeirra Kálfs og þorvalds, fyrst allir þeir

voru nærfellt á sama reki. Víst er ólíklegt ab þeir Kálfr væri

afabræbr Aubunnar, sem annars hlyti ab vera.

Víbdælir höfbu eitt af þremr fornum goborbum í Húnavatns

þíngi, og síban þeir mægbust vib Vatnsdæli jdkst ab vonum ríki

þeirra.

Fyrir norban Víbdæli komu þeir Vatnsdælir og íngimundr

gamli. Vatnsdælir voru í fyrri daga höfub allra Húnvetnínga, og

er Vatnsdalr eina bygbarlagib í því þíngi, sem vhr höfum gdbar

sögur af og miklar, frá öndverbu og framyfir kristni, og á þeim

tíma bar dalrinn ægishjálm yfir öllum sveitum þar í grend, og

gobar þeirra Vatnsdælanna máttu meb fullum rétti kallast gobar

Húnvetnínga. Betri mabr og meiri öblíngr en Ingimundr heíir

varla komib á Island, og lengi síban brá þeim Vatnsdælum til hans

um rausn og veglyndi, \)6 enginn væri hans maki
;

og var h5r

raunin sem ella, ab beztu menn á landi hafa lifab hfer í heibni, og

síban aldreigi komib þeirra líkar. Ingimundr gamli var af mikilH

ætt í Raumsdal, og töldu þeir lángfebgar þar ætt sína frá Jötun-

Birni, syni Raums Norssonar (Jötun-Björn — Raumr — Hross-

Björn — Ormr skeljamoli — Ketill raumr' — þorsteinn — íngi-

mundr). þetta eru ailt hálfjötnar ofan ab þorsteini
,

og hyggj'

um ver ab fomeskjuættin endi meb Katli raum; en Ketill raumi'

') Rángt er að kalla Ketil þryni, sem Valnsdæla gjorir. jDryms-ættin cr

úr Jjrándlicimi
,

þaðan eru Njarðvíkíngar komnir. A Ögðum hefir og

verið grefn af þcssari ætt, cnda cru órncfni þar kcnd við Jjrym.
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átti Mjöll, dótlur Ans bogsveigis, og er Ingimundr á þann hátt af

Hrafnistukyni, sjötti niabr frá Katli hæng, lángafa Áns, er kallabr

er dóttur sonr Hrafnhildar Ketilsdóttur hængs; ef vér nú berum

saman landnámsættir frá Hrafnistu-mönnum munum vör hér enn sjá

dæmi til, hve ógjörlegt þab er ab vilja byggja þar á aldr þeirra

Ketils hængs, Gríms lobinkinna ebr Ans bogsveigis. — Ketill hængr,

er híngab kom 877, er kallabr dótturson Ketils hængs gamla; yrbi

hann cptir því móburbróbir Ans bogsveigis; þ<5 er An talinn láng-

aíi Ingimundar gamla. Grímr lobinkinni er talinn lángafa-fabir

þóris snepils landnámamanns , en aptr fabir Ans raubfeldar, og

enn fremr er móbir Ans raubfeldar talin dóttir Ans bogsveigis,

en þab er hib sama og hun heibi verib gipt ömmubróbur sínum.

því höfum ver fyrir satt, ab öll þessi Hrafnistu-ætt liggi lángt

fram í forneskju 1
. Frá Ani bogsveigi eru raktar miklar kynkvíslir.

Auk þeirra landnámsmanna: }>óris snepils, Ans raubfeldar og

Ingimundar gamla, ])á höfum vör sögur af, ab æít Víkínga-Kára

var talin frá An. þórír háleggr, son Ans, er kallabr fabir Og-

mundar akraspillis, föbur Víkínga-Kára (Áns s. kap. 7)
2

, en frá

Víkínga-Kára eru miklar ættir: Olafr konúngr Tryggvason, Víga-

Glúmr og Gizur hvíti. þessa getum vör, til ab sýna hvab margar

settir á Islandi &h af Hrafnistu kyni, auk Mýramanna, sem ábr er

getib. I gegnum Vatnsdæli var Grettir Asmundarson Hrafnistu-

mabr; þótti þab vel til fallib, fyrir sakir afls hans.

Ingimundr gamli var í uppvexti sínum ab fóstri í Hefni á Há-

logalandi meb þóri Gunnlaugssyni, Hrólfssonar, Ketilssonar kjölfara

(Landn. 1. 18; 2. 2). Synir þóris voru þeir Grímr og Hrómundr.

Sögunum her hcr ekki allshendis saman: Vatnsdæla kallar þóri

*n gjald; Eigla sleppir Gunnlaugi og Hrólfi
,
og kallar f>óri son

Ketils kjölfara, en þab mun rángt, enda ber þab miklu optar vib

a^ fellt er Út ættum, en ab inn í þær se skotib. Gunnlaugr orms-

ttínga höt sonr Hróinundar háleyska, en Hrólfr liinn aubgi var

sonar sonr Gríms háleyska; sýnir þetta bezt, ab rett er ættin tal-

') Sagaii um Án cr mjög forn: vér segjum uáni" og uánalegr" nm óliðlcga

nienn, líka Áni gamlaj svipuð cr sagan um Amlóða (Hamlclh), enda köllum

v ér enn „amlóða" og uamldðaliátt" j fellr hér saman sagan og nafnið.

f ftns saga kallar Ogmund (Eymund, sjá Víga-Glums s. kap. I) ÍÖöur Siguröar

ojúðaskalla, cn hugsar sér Vikínga-Kára son Sigurðar, scm í Landnámu
Scgir; en þetta var öfugt, og var Víkínga-Kári fuðir Sigurðar.
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in. Hvort fdstri íngimundar, en fabir þeirra Gríms og Hrdmundar,

hafi heítíb Tþórír, ebalngjaldr, þorum vfer varla ab fullyrba. Ingímundr

löt einn af sonum sínum heita þdri, og er líklegt ab þab sé eptir

fdstra hans. þeir gjörbust ailir fdstbræbr: Grímr og Hrdmundr

þdrissynir og Ingimundr, og uxu þeir upp ailir samt. þegar þeir

höfbu aldr til fdru þeir allir samt í vestrvíkíng
;

þar rebist til

f&lags meb þeim Sæmundr hinn subreyski; gekk svo um fimm á*r, ab

þeir herjubu hvert sumar. Ab hausti hins fimta sumars koinu

þeir til Noregs, í þann mund ab Haraldr bjdst til bardaga í Hafrs-

firbi. þar sleit fölag þeirra og gekk Ingimundr í lib meb Haraldi,

enda hafdi þá víst fa&ir hans gengib á hönd konúngi, því fimm

vetrum ábr, sama sumarib og þeir Ingimundr fdru fyrst í víkíng,

hafbi Haraldr lagt Raumsdal undir sig og f^II Nökkvi Raumdæla

konungr í þeirri orustu (867 ) ; má vel vera, ab þorsteinn haíi þegar

í öndveibu gjörzt lians mabr, og konungr því verib svo hollr þeim

frændum, sem hann jafnan reyndist síban.

Nií má híiraf marka aldr Ingimundar. Hafi hann farib í víkíng

15— 18 vetra, sem optast var títt, og þarvib bæíast þeir íimm vetr

sem hann var í víkíngu, þá hefir hann verib lítib yfir tvítugt er

hann barbist í Hafrsíirbi ; mun hann því vera fæddr um 850, og vera

vetri eba svo eldri en Skallagrímr, en jafngamall Haraldi, og kemr

þab bezt heim vib allt þab, sem vhr vitum um aldr hans og sona

hans; eldri hefir hann cigi mátt vera, því hann lifbi eflaust fram

yíir 930, ab alþíngi var sett, en synir hans lifbu fram á daga

Hákonar jarls, framyfir 970. þorsteinn, fabir íngimundar, andabist

skömmu eptir 880, og var þá gamall mabr, en hann vo Jökul

stigamann 18 vetra, og mætti þab hafa verib nálægt 830, mætti

svo þar vib miba aldr Ketils raums (híirumbil 800), en ekki

þorum vér ab hætta oss svo Jángt fram, enda gjörist þess engin

þörf. Um hin næstu árin eptir Hafrsfjarbar-orustu má hafa

til hlibsjdnar Egilssögu , vill þab vel til, því í Vatnsdælu sjálfri

er frásögnin nokkub dskipuleg allt fram ab Islandsferb Ingi-

mundar, og ekki nákvæm, þd allir vibburbir sö sannir, en Egils-

saga er þeim mun vissari
,

og skeikar ekki í neinu. þab er af

Vatnsdælu ab sjá, sem Sæmundr hinn subreyski hafi þegar eptir

bardagann fliíib til Islands, og segir svo, sem þá væri siglíngin til

landsins byrjub, þd vitum vcr ab landib var þá enn dnuniib,

og lángar stundir libu síban, ábr menn færi almennt ab sækja

þángab. Sæmundr mun og fyrst hafa haldib á sínar fornu stöbvar

i
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íSubreyjum, og hafzt þar vi& utn hríb; en þ<5 hann kæmi fyr til

landsins en ínginuindr, þá var þ<5 n<5gr tími til stefnu
,

og er

meb öllu óvíst nær Sæmuudr í'ór til Islands. Af Egilssögu getum

vet og berlega sííb, hvernig mörg ár eru hér dregin saman í

eitt, þar sem talab er um Ingimund. I Vatnsdælu segir, ab þab

v æri næsta vetrinn eptir orustuna í Hafrsíirbi ab þeir leitubu

fretta hjá völvunni allir iostbræbr, og næsta sumar (873) færi

oir til Islands Grímr og Jlró'mundr. I sögunni segir svo: uIngH

mundr f<5r til föbur sfns eptir bardagann í Hafrsíirbi. Hann var

þar um vetrinn — þeir Ingjaldr efla þar seib eptir fornum

si^5 til þess ab lcita cptir forlögum sínum — Grímr sigldi út

u m sumarib og bábir þeir bríebrV (Vatnsd. kap. 10). þab
er efalaust, ab sagan er her öll sönn, en munrinn er sá, ab

Ver vitum meb vissu ab þeir bræbr f<Jru fyrst til Islands íimm
vetrum eptir orustuna í Hafrsfirbi (eba 878), því Grímr háleyski

hafbl samflot meb Skallagrími til landsins, en öllum þessum
fimm vetrum er nú í Vatnsdælu steypt saman í einn. Ekki

teljum ver heldr víst, hvort Hrómundr haíi þá farib meb til

Islands, þar er Vatnsdæla ein til frásagnar; hvorki Egilssaga

n ° Landnáma getr ])ess, en Grím nefna þær bábar. Ekki er

heldr Skallagrímr nefndr á nafn íVatnsdælu, eba getib hvab Grím
háleyska dr<5 til útferbar. I Egilssögu segir svo: uGrímr het

^rór, son þ<5ris Ketilssonar kjölfara, kynstór mabr og aubigr;

hann var skipveri Kveldúlfs, hann hafbi verib aldavinr þeirra

febga (Kveldúlfs og Skallagríms), og hafbi verib í förum bæbi meb
þeim og þördlfi; hafbi hann og fengib reibi konúngs fyrir þá sök.

Hann t<5k til forrába skipib eptir ab Kveldúlfr var daubr" (Eg. s.

kap, 27). þessu er ekki svo hægt ab koma svo öldúngis hcim,

hvab aldr Gríms hins háleyska snertir; hlyti hann ab vera miklu
e^ r i rnabr, en í Vatnsdælu er sagt, til ab geta verib talinn

aldavinr Kveldúlfs, og fer þab ekki saman vib hitt, ab vera fóst-

br<S&ir og jafnaldri íngimundar, og þcgar iitib er til Landnámu,
i a er ab sjá, sem þeir bræbr haíi orbib ab vera vel svo gamlir
Sem

íngimundr. Örlygr gamli og Hrómundr háleyski eru jafn-
ioa, þvf Gunnlaugr ormstúnga sonr Hrómundar átti Velaugu

0rlygsd(5ttur. þ<j má ekki of fast halda ser vib orbin í Egils-
Sogu, þv f sagan erj ab Kveldúlfr var aklavinr þeirra febga Gríms
°£ föbur hans, endá mun þav og hafa vevib fvændsemi ab fornu
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fari milli Hrafnistu-manna og niöja Ketils kjölfara, [)ví Ketils

nafnib mun allt hib sama og Ketils hængs nafnib.

Nu getum ver mibab frá litför þeirra bræbra (878), og seb

hvab lengi Ingimundr var síban í Noregi , ábr hann færi til Is-

lands, og miwum vbr sjá, ab þab hafa víst verib einir 10—12

vetr, því fyrst libu nokkrir vetr ábr fabir hans andabist, og svo

enn nokkrir vetr, ábr konúngr fekk íngimundi kvonfáng, og nu

fyrst bar ab því, ab hann hugsabi til Islandsferbar.

I sögunni sjálfri segir, ab Ingimundr f(5r til föbur síns þab

sumar, cr þeir bræbr fóru til Islands; þá var hann farinn ab cld-

ast, en hvab marga vetr hann lifbi síban er ósagt; þab er vib

hæfi ab hugsa ser sex vetr til þess, hcfir þorsteinn þá andazt

884; þá voru tólf vetr libnir frá Hafrsfjarbar-orustu
,

og alla

þessa stund var íngimundr ókvæntr meb fö&ur sínum, og enn

sat hann um hríb ab buum sínum eptir lát föbur síns. Nú var

Haraldr kominn í ftillan frib og kyrsetu, hafbi fribab land allt

og skipab öllum málum. Minntist hann ])á heita sinna, og fekk

til handa Ingimundar þórtt , dóttur þóris jarls þegjanda. þab

kemr hcr í góbar þarfir, sem hcr hafa verib leidd rök ab, ab

kvonfáng Ingimundar varb laungu síbar en í fyrsta áliti sýndist

eptir sögunni, og hlýtr þab nú fremr ab styrkja vora áætlun. þab

er fjarri , ab þórir jarl þegjandi hafi gctab átt gjafvaxta dóttur

fyr en svosem 890, og verbr tæpt ei ab síbr. Svo segir í

konungasögunum , ab hinir skilbornu synir Rögnvalds jarls, en

þórir var einn þeirra, væri lángýngstir sona hans, en cptir þessu

yrbi hann þó ab vera einhver meb elztu sonum hans. Hitt þætti

oss þó miklu líkara, ab þórir jarl heí'bi þá sjálfr verib frum-

vaxta, en ab hann ætti þá gjafvaxta dóttur, og þab þó svona scint

sc til tekib, og kemr þab heim vib þetta, ab Iíaraldr gipti þóri jarll

Olöfu, dóttur sína; mætti halda, ab þau væri á líku reki ÖlÖf og

þórir, en OlÖf árbót er ckki fyrstu konu barn Iíaralds, og mun hiín

tæplega vera fædd Iaungu fyrir 880. En nú segir bæbiLandnáma og

Vatnsdæla hib sama. þab mun því cfalaust, ab þórir jarl þegjandi,
r

tengclafabir Ingimundar, hefir verib af Mæra jarla ætt, en sonr RÖgn-

valds getr hann varla verib. Hitt getr vel vcrib, ab bróbir Rögn-

valds hafi hcitib því nafni, því víst hcíir þóris þegjanda nafni^

verib ættar nafn hjá Mæra jörlum. Hitt verbr þó víst, abíngimundr

kvongabist seint, og ekki laungu fyrir 890; hefir hann þá verib

um fertugt; verbr vib þab allt eblilegt um aldr barna hans, og
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höfum vér fyrir satt, ao þau se öll fædd uti á Islandi , annars

verba þeir synir Ingimundar svo ýkja gamlir, og allt óeblilegt

sem segir um aldr þeirra, og svo dætra hans, og höfum ver aö

framan getib Jórunnar, sem giptist Ásgeiri æbikoll.

Skömmu eptir brúbkaup sitt heíir nú Ingimundr farib til Is-

lands. þá segir, ab sem mest væri siglíng til landsins, og á þab

vel vib þessi árin hin næstu eptir 890, því þá voru á fám vetrum

numin mikil herub víba um land. Meb Ingimundi fór út kona

hans, og af vinum hans og frændlibi er nefndr Jörundr háls,

bróbir Vigdísar, en sonr þóris jarls þegjanda, og Eyvindr sörkvir,

fóstbróbir Inginumdar. þeir komu allir í Borgarfjörb fyrir sunnan

land, og voru hinn fyrsta vetr á Hvanneyri meb Grími. Um
vorib f<5r Ingimundr norbr í sveitir í landaleit, upp tír Norbrárdal, þá

var landib aleyba norbr þar, og gaf Ingimundr þar öll örncfni.

Hann var einn vetr í Hriitalirbi
,
og gaf firbinum nafn

,
og íleiri

heiti þar um fjörbinn; er því aubseb, ab þetta var fyr en Bálki

nam þar land. Annan vetr var hann í Víbidal, og gaf hann og

dalnum nafn. Vorib hib þribja snemina kom hann norbr til Vatns-

dals; þegar hann fyrst kom í dalinn kendi Vigdís s^r sóttar, og

<5l þórdísi á holti einu, sem síban er vib hana kent; þórdís hyggjum

ver haíi verib fyrsta barn Ingimundar, og mun þab hafa þótt

heillabobi , sem og varb raun á. þar fann og Ingimundr hlut

sinn; á þcim stab reisti hann hof sitt, er var hib mesta á landi,

næstKjalarnesshofi; hann nefndi bæinn ablloíi, og var þar síban

höfubból ættarinnar. Hann nam allan Vatnsdal, cn menn hans

tóku ser bólstabi þar í kríng; Eyvindr sörkvir nam Blöndudal,

en Jörundr háls bjó ab Grund.

Ver höfum fyrir víst, ab Ingimundr haíi ekki farib til Islands

fyrir 890; þegar vel er athugab lýtr allt ab því; en síbar miklu

má þab heldr varla hafa vcrib, því þegar hann kom norbr um
voru allar sveitir ])ar alaubar. A leib sinni hitti hann engan

Ufandi mann. HrútafjÖrtr, Mibfjörbr og Víbidalr var ónuminn, og

líklega allt norbr ab landnámi Sæmundar, cn hans bygb heyrir til

Skagaiirbi. Ingimundr hefir því fyrstr numib land í Hiinavatns

þíngi. En þó mi herub bygbist nokkub seint þar norbr, þá má

þó ekki ætla ab þab hafi verib síbar en her er sett. þab er

íiíí svo mikils áríbandi ab vita vissu í þessu, því þá er markabr

^mi öllum síbari landnámum í þessu bygbarlagi. Hafi Ingimundr

komib til landsins 890, og þab fer svo nærri sanni, sem hægt er
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ab komast, þá hefir hann komift í Vatnsdal 893, og er þetta um sama

leiti og Aubr nam Breibafjarbar-lönd ebr Helgi Eyjafjarbar-lönd.

Um aldr barna Ingimundar er þab ab segja, ab í sögunni

segir nú: ab þorsteinn, sem þeirra var elztr, fæddist í þab mund

sem Ingimundr för úr Norcgi. Um hina bræbrna er ekki getib,

þeir eru allir nefndir þá í sögunni og í einu lagi , um leib og

talab er um fæbíng þorsteins, og verbr ekki byggt á því, ab þeir

se fyrir þab allir fæddir í Noregi, eba þab se jafnvel hald þess, er

söguna ritabi. Jórunn er og nefnd þar, en ekki þórdís, því síbar

er sagt serílagi frá atburbum vib fæbíng hennar. Nú þ<5 síbar

se mikib á reiki um uppvöxt og æsku þorkels kröflu, sein síbar

skal getib vcrba, ]>á cr þó" víst, ab þorsteinn Ingimundarson lifbi

fram á daga Hákonar jarls, og sjálfsagt fram undir 975, cf ekki

lengr, og er þ<5 ekki getib um, ab hann yrbi svo ýkja gamall. Ab

setja útkomu Ingiinundar síbar, en her cr gjört, fyrir þessa skuld,

er ógjörandi, og liggr hitt miklu nær, ab halda, ab öll börnin se

fædd á Islandi. þab mælir og meb þessu, ab allir voru þeir

ókvongabir Ingimundarsynir er fabir þeirra d<5; munu þcir því þá

enn hafa verib frumvaxta menn. þorsteinn átti föbursystur Víga-

Barba, cnda voru þcir synir hans, Ingólfr og Gubbrandr, Iítt á

legg komnir og úngir er fabir þeirra d<5. Már, sonr Jörundar

háls, lifbi og lángt fram á daga Hákonar jarls.

Af aldri þdrdísar ætti menn helzt ab marka um útkomu

Ingimundar; hana átti Hallormr, og var þorgrímr kornsárgobi

þeirra son; cn þorkcll kraíla var sonr þorgríms, eba sonarsonr

þórdísar. Um aldr þorkels kröflu munum ver síbar tala. Haíi

hann fæbzt 950 (hann dó 1013), þá má ætla, ab þorgrímr, fabir

hans, se fæddr 925, og getr þá þórdís móbir hans vel verib fædd

svosem 893. þetta er nú farib ab álitum , en sýnir þ<5, ab aldr

þórdísar kemr í enga bága vib þab, sem her er sagt; en ekki

byggjuni ver þ<5 neitt á því, heldr á þræbinum í sögunni sjálfri,

sem ab framan er sýnt, og getr útkoma Ingimundar ekki skakkab

nema mjög fáum árum; svo ver þ<5 látuin leika á nokkrum ár-

um, getum ver sett útkomu hans 890—894.

Ingimundr varb blindr og fjörgamall, og lifbi alla sína jafn-

aldra. Sæmundr subreyski d<5 laungu fyr, en Geirmundr sonr

hans var þá á líii. þab má ætla, ab íngimundr hafi ekki lifab

skemr en Skallagrímr, og munu bábir hafa andazt skömmu eptir
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ao alþíngi var sett. Svo mikio vita menn, ab íngimundr var dáinn

á þeim tíma þegar taldir eru höfbfngjar landsins eptir landnám

(hcrumbil 940), og eru synir hans þá taldir Vatnsdæla höfÖíngjar.

Göfgastr landnámsmaor þar norbr í þínginu, næst Ingimundi,

var Ævarr gamli, er híngao kom ur víkíngu. Hann var dóttur-

son Haralds gullskeggs, konúngs í Sogni; Haraldr língi, annar

dóttursonr Haralds konúngs, sem ver þekkjum, fæddist fyrir 850,

og var afi hans þá gamall; af því má marka um aldr Ævars,

ab hann má tclja meb elztu landnámsmönnum, og helztu, vegna

ættar sinnar.

þcss er ábr getiö, ab Sæmundr hinn subreyski hafi fyrstr

komib í Skagafjörb, en síban er ab sjá, sem lángar stundir hafi

libib ábr herabib varb numib, og höfum ver fulla ástæbu til ab

halda, ab þab hcrab hafi síbast byggzt af öllu Norbiiandi. Allar

ættir þaban benda einum rómi til þess, því þegar Grettir kom
þángab norbr (1028) , voru sonasynir landnámsmanna þar uppi

í hcrabi, og má þab kalla eindæmi svo seint, og gctr því ab eins

verib, ab herabib hafi byggzt mjög seint, hvab sem nú hefir komib

til þess. • -^í' o Nk^??* mftvty^:

Ver skulum nu fyrst geta þeirra, sem göfgastir eru í þessu

þíngi, og sem þrjií höfub-hofin hcldu: Hof í Hjaltadal , Hof

í Gobdölum, og Hof á Höfbaströnd, en þeir hetu: Hjaltdælir,

Gobdælir og Höfbamenn; er ])á fyrst ab tala um Hjaltdæli.

Hjalti, son þúrbar skálps, fabir þeirra Hjaltasona, lifbi fram á

mibja daga Hákonar jarls, því erfi Hjaltasona eptir fóbur sinn

er nafntogab og talin hin mesta veizla og stórmannlegasta á Is-

landi; en næst henni gekk su, er Olafr pá erfbi llöskuld, fóbur

sinn; var þab skömmu síbar, því af aldri Glúms Geirasonar

Tuá sjá, ab þetta crfi var haldib eptir 970, cba á dögum Hákonar

jarls; þorvaldr Hjalíason var í Fýrisvalla-orustu (hcrumbil 985);

bykir því, scm þeir Hjaltasynir sc séint fæddir, og ekki gctr þab

því verib satt, ab þeir haíi verib höfbíngjar í Skagafirbi hörumbil

^40 (Ldn. 5. 15), þar scm fabir þeirra lifbi yfir 30 ár síban, fram

yfir 970. þegar Grettir kom í Drángey (1028) voru þeir hcrabs-

höfbmgjar: Iljalti og þorbjörn aungull, synir þórbar Hjaltasonar.

Bjftlti þórbarson bjó ab Hofi, og mun hann hafa verib fyrir þeim

17
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bræbrum. Nú er |>ab eindæmi, ab landnámsmabr skyldi lifa svo lengi,

því á dögum Hákonar jarls er sem optast komib fram í þribja

ebr þá annan lib frá landnámsmönnum, lilýtr því hvorttvcggja ab

vera, ab Hjalti liaíi komib nokkub úngr út, og svo afe hann

haíi mjög seint komib. Ver þorum meb engu mdti ab setja út-

komu hans fyrir 920; enda íná sjá, aí) hann er meb ýngri

landnámsmÖnnum í Skagafirbi, má því vel vera ab hann hali enn

síbar komib út, þegar litib er til hinna, sem lönd námu þar, því

Hjalíadalr var numinn er Hjalti kom þar, og Skagafjörbr ])á víst

mjög svo numinn og einkum byg^in nibr vib sjdinn.

Ætt Slettu-Bjarnar í Skagafirbi er cinhvcr hin merkasta land-

námsætt. Ab lángfcbgatali var hann kominn af Uppsala-koniíngum

;

enn fremr er hann talinn fjórbi mabr frá Burisleili Garbakonúngi

(Burisleifr— Elín — Herfinpr — Grda— Slettu-Björn). Sest á því,

hvab gamalt er ríki Norbmanna í Garbaríki, ab taldir eru fjdrirlibir

upp frá landnámsmanni til konúngs í Gör&um. Iíefir þessi Burisleifr

ekki lifab síbar cn 800, cba á ofanverbri áttunclu öld. Enn fremr

er Slcíttu-Björn kominn af Jötnum: frá Dagstyggi Risakonúngi.

Slettu-Bjöm kom í fyrsta lagi íSkagafjörb, og nam land milli Grjdtár

og Deildarár, þab var fyr en Kolbeinn kœrai út, sem þd nam

Hjaltadal fyr cnn Hjalti. Kolbeinn var af Vestfold, og var systur-

sonr þorsteins svarfabar, er nam Svarfabardal. Hjalti tdk bygb

ab rábi Kolbeins, og í hans lanclnámi, þd hans ætt yrbi á síban

kynsælust í dalnum. Slettu-Björn gipti ddttur sína syni lljalta, en

sonr hans fekk þorlaugar, ddttur Ilöi'ba-þdibar ; svona venzlubust

allar ættir um fjörbinn. Aþessu sest, ab Slettu-Björn hefir þd komib

út cptir 900, ab börn hans eru jafnaldra börnum þeirraHjalta og

Höfba-þdrbar.

þessu næst er Höfba-J)drbr ; hann teljuiu ver kyngöfgastan í

Skagafirbi, því hann taldi kyn siít frá Ragnari Iobbrdk, sem víb-

frægastr er fornkonúnga. Menn hafa nú her, sem endrarnær,

viljab byggja aldr Ragnars og sona hans á því, hvab margir libir

eru taldir frá landnáinsmíinnum og fram til hans, og er þab eina

sönnunin , sem menn hafa fyrir ])ví nær Ragnar hafi lifab. Ver

skulum nú nefna ])ær ætíir, seináíslandi cru komnar frá Ragnari

lobbrdk: fyrst tcljum ver Breibíirbíngakyn ; ætt Ynglínga kemr og

tvisvar saman vib ætt Ragnars lobbrdkar, því Ingjaldr Frdbason,

er var Ýnglíngr ab lángfebgatali, var sonr jþdru, ddttur Sigurbar orms

í auga, Ragnars sonar lobbrdkar; sonr lngjalds var Olafr hvíti,
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kommgr íDýílinni, og cr hann fjórbi maor frá Ragnari (Sig-

urbr — þó ra ín gjaklr — Ólafr hvíti). Nú höfum ver ábr getib,

ab Olafr hvíti kemr fyrst til sögunnar árib 852, er bann hóf

bcrjast til ríkis á írlandi. þafe mætti ætla, ab bann hafj þá

verib um þrítugs aldr, og mun hann vera fæddr um 810; befir

Hrm þá orbib bálfsjötugr, se þ.aö rett tilgáta ab bann hafí fallife 875.

Nú ef menn telja lengra fram, þá hefbi Ragnar lobbrók átt ab

lifa um öndverba áttundu öld (um 700), þar sem bann er talinn

lángafa fabirólafs bvíta, og kollvarpar ])etta meb öllu þeim reikníngi,

ao sctja Brávalla-orustu um öndverba áttundu öld; en ab libum se

hör skotib inní þykir ekki tilgetandi. Breibfirbíngakyn er ótal-

sinnum rakib í ymsum sögum
,
og allir telja þetta á sömu lund,

og sjálfr Ari teir ætt sína á þessa lund (ísl. b. kap. 12). Mikill

sómi þdtti Breibíirbíngum þab, ab vera komnir af Ragnari
, því

sagbi Hallgerbr vib Glúm bónda sinn, er bann kvaddi hana til

ab gefa nafn dóttur þeirra, ab mærin skyldi lieita þorgerbr

(teptir föburmdbur minni, því ab bún var komin frá Sigurbi fafnis-

bana í föburætt ab lángfebgatali ,) (Njáls s. kap. 14). Eins sögbu

þeir vib Eyjólf Bölverksson , er þeir gintu bann inn í brennu-

inálib, ab enginn væri honnm meiri mabr á þíngi, og töldu þab til,

ab liann uvar ættabr svo vel, sem allir þeir, sem komnir eru frá

Ragnari lobbrók" (Njáls s. kap. 139).

I annab sinn kemr saman ætt Ynglínga og Ragnars lobbrók-

ar, þar sem Haraldr bárfagri er talinn fimti mabr frá Ragnari

(Sigurbr ormr í auga — Aslaug — Sigurbr björtr — Ragnbildr

— Haraldr hárfagri). Haraldr hárfagri (fæddr 850) er því einum

lib ýngri en Olafr bvíti
,
og stendr þetta ])ví öldúngis beima vib

Breibfirbínga kyn. Ættarnöfnin, Aslaug og Ragnar, í ætt Har-

alds hárfagra sýna bezt, ab hann taldi sjálfr kyn sitt fráRagnari.

Eptir bábum þessum ættum befbi nú Ragnar átt ab lifa skömmu
optir 700; en ef ver nú gætum ab Víbdæla-ætt á Islandi vcrbr

allt annab ofan á; Aubunn skökull er talinn þribi mabr fráRagn-

ftri (Álöf — Björn — Aubunn). Aubunn átti ckkju Önundar tre-

fótar (eptir 920), þyf mun Aubunn ckki vera fæddr laungu fyrir

870, ætti Ragnar lobbrók lángali bans því ab bafa lifab um 800,

on þab er hundrab árum seinna, en þegar talib er eptir ætt Breib-

firbínga ebr Haralds hins hárfagra; sjá menn á þessu, ab ber er

Hkt ástatt og meb Hrafnistti-ætt, ebr um Hálf og Hálfsrekka, ab menn

l7v
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hafa talib misjafnt og af handahóTi, þá er menn tengdu saman ættir

sínar vib þá, sem lifab höfbu í forneskju. Synir Ragnars lifbu lángt

fram í forncskju; jafnvel á landnámab'ld Islands gat enginn sagt,

hvao margar aldir voru libnar síban þcir voru uþpi , sem sjá

má af sögunni um Ögmund danska og trömanninn íSámsey; sest

á því, ab menn trubu þá, ab þeir synir Lobbrókar hefbi lifab í

fomeskju. Ragnars synir herjubu, sem kunnugt cr, um alla ver-

öld; því töldu menn og svo víba um lönd ættir sínar frá þeim,

ab þeir höfbu svo víba komib. ÍSógni töldu menn ættir lil þeirra

frá Birni állaugi; þaban cr þórbr knappr, cr land nam í Skagafirbi.

Nú er þá ab eins eptir ab telja œtt Höfba-þórbar. Landnáma

(5. 10) telr þórb fjórba mann frá Ragnari ; en Njála, Hauksbók

og Hervarar saga (bls. 58) kalla Ásleik son Bjarnar járnsíbu.

Njála hyggjum ver ab hafi nöfnin rettust; hún telr svo: Björn

járnsíba — Hróblaugr hrykr — Hróaldr — Björn byrbusmjör —
Höfba-þórbr. þab cr aubvitab. ab vhr byggjuin ekki aldr þúr&ar

á þessu, en margt annab má til fœra, sem marka má aldr hans

af: Hann átti þorgerbi, dótturdúttur Kjarvals Irakonúngs; eptir

því yrbi hann jafnaldri Helga hins magra (fæddr um 850), sem var

dóttursonr Kjarvals. |)etta verbr nú enn betr seb, þegar gáb

er ab börnum þórbar, og eru œttir taldar frá ílestum þeirra

í Landnámu ; sést á því, ab hann er meb síbustu landnáms-

mönnum, því börn hans giptust flest barnabörnum annara land-

námsmanna: Snorri, sonr hans, átti þórhildi rjúpu , dóttur

þórbar gellis, og þórarinn fílsenni, sonr þórbar gellis, átti

aptr Fribgerbi, dóttur þórbar. Fribgerbr bjóíHvammi, og Skeggi

son hennar var úngr, þegar Fribrekr biskup kom þángab (985).

Eptir þcssu eru þeir samhliba, þórbr gellir og Höfba-þórbr; þó

er aubvitab, ab Iíöfba-þórbr sh miklu eldri. Barnabörn Sæmundar

subreyska og börn {^órbar eru og á sama reki : þorgeir, sonr

þórbar, átti Rjúpu dóttur Arnalds Sæmundarsonar. Bárbr, annar

sonr þórbar, átti þórömu, dóttur Reginleifar Sæmundardóttur.

þorlaugu þórbardóttur átti Arnbjörn Slettu-Bjarnarson, þess er ábr

var nefndr, og margt ílcira má greina til sönnunar því, ab flest börn

hans voru á þessu reki ; cn hann átti 19 börn , sem öll komust

til fulls aldrs. Halldór á Hoíi þorgeirsson, sonarsonr lians, var

höfbíngi í Skagafirbi þegar Grettir kom norbr (1028).

Vör höfum því fyrir satt, ab Höfba-þórbr hafi ekki komib

híngab til lands fyr en svoscm 910, geta menn naumast farib
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skakt þar sem um svo mikla og margkvíslaba œtt er ab gjöra. Hvaban

þórbr hafi komib híngab til lands er hvergi sagt í sögum ; ver

höfum þ<5 fyrir satt, ab hann hafi átt stabfestu fyrir vestan

haf. Teljum ver fyrst því til sönnunar mægbir hans, ab hann átti

dótturdóttur Kjarvals konúngs, og var því mágr Eyvindar aust-

manns, og víst er þab, ab mjög venzlum bundinn var þórbr vib

Breibfirbínga: börn hans tvö giptust börnum þórbar gellis, og

voru Höfbamenn og Breibfirbíngar jafnan svo tengdum bundnir,

ab varla verbr annab ætlab, en ab kunnleikar hafi verib þar á milli

ábr en þeir frændr námu hðr land. En ekki þorum vér öldiíngis

ab fullyrba, hvort þórbr hefir sjálfr komib híngab vestan um haf.

þab eitt mætti tilfæra móti því, ab hann kom svo seint ut, ab þá
9

var lokib landnámi frá Irlandi og Vestreyjum, sem nærfellt öll

urbu á árunum 390—900, þó vel geti verib, ab stöku landnámsmenn

hafi síbar komib þaban. Oss er nóg ab hafa leidt drög til, ab

Höfbamenn eru návenzlabir ættum þeim, sem híngab komu vestan

um haf, og ab öll líkindi eru til, ab Höfba-þórbr hafi sjálfr alib

þar aldr sinn um hríb, og ef til vill verib þar ílendr.

Mestr ágætismabr í Skagafirbi var Eyríkr í Gobdölum. I

þeirri ætt hljóta ab hafa verib miklar sögur, og sú ætt er ein af

þeim, sem mest helgi og átrúnabr fylgbi, og hafa þeir frændr

verib trúmenn miklir. Eyríkr nefndi landnám sitt Gobdali, og

helgabi gobunum landib. Hvaban úr Noregi þessi ætt sfc, verbr

nú, því mibr, ekki sagt; þess mætti til geta, ab hún væri úr Fjörb-

uin eba austan úr Haddíngjadal; mætti rába þab af ættarnöfnun-

um. Um Eyrík er sama ab segja, sem um þá Hjalta og þórb,

ab hann má tclja meb seinni landnámsmönnum , ber mart til þess

:

hann áttiþuríbi, dótturþórbar skeggja; eptir aldri barna Eyríks hlýtr

hún þó að hafa verib ýngri en Helga, systir hennar, er Ketil-

björn átti. Hólmgaungu-Starri, sonr Eyríks, lifbi fram á lok tíundu

aldar. Hafr hinn aubgi , sonarsonr Eyríks, bygbi Skagfirbínga

búb á alþfngi sumarib cptir víg Höskuldar Hvítanesgoba (1011).

þcgar Grettir kom norbr var Eyríkr, son Hólmgaungu-Starra, á

lífi
;
Bjami Broddhelgason (.990—1015) átti Rannveigu, dóttur þor-

geirs Eyríkssonar. Allt ber ab sama brunni, ab hér vcrbr allt

•Binutrj mannsaldri síbar en í öbrum hérubum, og þó kom Eyríkr

íib aubu hérabi og bygbu margir í hans landnámi.

Kráku-Hreibar hét forn mabr og harbvígr, hann hét á þór

tíl landtöku, og kvabst skyldu bcrjast til landa, ef ábr væri numib,
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þar sem hann bæri ab landi. Hann kora ab Iancli Sæmundar

subreyska, og vildi vega til landa, en Eyríkr í Gobdölum latti

þess, kvab slíkt ófæru og (5ráÖ , me&an mannfátt væri í landi.

Hann gaf honum Túnguna alla nibr frá Skálamýri , kvab þór hafa

þar vísab honum til landa og þar stafn á horft. Hreibar bj(5 ao

Steinstöbum; hann kaus ab deyja í Mælifell ; sonarsonar-sonr hans

var Tungu-Steinn, er þar bjó þegar Grettir kom norbr ; er þar einum

lib íleira, enda mun Hreibar hafa komib nokkru eldri út. Hann

var sonarsonr Yxna-þóris, og skal þeirrar ættar síbar getib; hún

er merkileg í landnámum Islands.

þab er enn einn mabr, sem skylt er abnefna, ogþab erFlókiVil-

gerbarson, sem fyrst hafbi fundib Island, en síban á eldri árum sínum

íluttist þángab og nam Flókadal í Skagafirbi. Flóki var af ætt Hörba-

Kára, sú ætt er einhvcr hin göfgasta af fornum ættum í Noregi,

og kemr vib Islands sögu ekki alllítib, þ<5 ekki festist hún þar á landi.

ÆttHörba-Kára nær fram í forneskju, þarf þar ekki frekari sönn-

unar vib en ab hennar er getib í Hyndluljóbum, og nefndir Klyppr,

Ketill og Kári; enn fremr eru n'efrídir Ölmdbs synir, og eru allt

þetta ættarnöfn í þessari ætt. Landnámsmenn á Islandi eru taldir

hér eins og vant er, í annan og þribja lib frá Hörba-Kára: Leifr

fóstbróbir Ingólfs, andabist 875, og var þá fyrir innan þrítugt;

Hörba-Kári er talinn lángafi hans (Hörba-Kári — Bifru-Kári —
Hróbný — Leifr, Flóam. s. kap. 2). þeir Flóki og Úlfljótr eru

þar á móti taldir dóttursynir Hörba-Kára. Ölmóbr hinn gamli og þor-

leifr hinn spaki eru taldir synir hans, en ekki koma þeir vib landnám

Islands. J)egar nú aldr Hörba-Kára er mibabr vib Islands byggíng,

þá cr svo ab sjá, sem hann hafi lifab um 800— 850, en nú er

ab sjá hvernig er, þegar til Noregs kemr. Rúmum 120 árum

síbar, en Leifr andabist á Islandi , kemr ætt Hörba-Kára til sög-

unnar í Noregi, þegar Olafr Tryggvason kristnabi Hörbaland (996);

þar sátti þá ættmenn Hörba-Kára yfir öllum metorbum, sem verib

hafbi frá alda öbli, og er nú mjög merkilegt, ab taldir eru viblíka

margir libir þá frá Hörba-Kára, og Islendíngar höfbu talib fyrir

meir en 100 árum til þeirra, scm þar námu land. Hörba-Kári er þar

talinn lángafi Erlíngs Skjálgssonar (f 1028) ogÁsláks fitjaskalla, bana-

manns Eiiíngs og frænda hans. Afabróbir Eiiíngs Skjálgssonar het

Ölmóbr hinn gamli, og cr þab sama nafnib, sem svo lengi hafbi gengib

í ættinni. Á dögum Gunnhildarsona er og getib um ætt þessa,

því þab voru frændr Hörba-Kára sem drápu Sigurb konúng
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slefu (966). þetta er nú gott og Ijóst dæmi þess, hvcrnig menn
tcngdu fornar ættir vib sögu-ættir. Fyrst nú Norbmenn á ofan-

verbri tíundu öld töldu, ab kalla, eins og lslendíngar 100 áruni fyr,

þá tcljum vér víst a& sama mundi vera, ef vér hefbum sögur af

Höroum frá áttundu öld; því alla þá stund, sem Hörbaland heíir

verib byggt, má víst œtla, ao þar haíi ávállt verib höfbíngjar af ætt

Hörba-Kára. þdrnesíngar , ættmcnn l>ó*r<51fs Mostrarskeggs , eru

nákomnir þessari ætt.

Vér höfum nú séb, ab 100 árum cptir lok landnáma-aldar-

innar lifbu enn sonasynir flestra helztu landnámsmanna í Skaga-

firöi, og mun þab eindæmi hvar sem leitab er annarstabar á landi,

°g þorum vér fyrir víst ab byggja á því, ab hérabib hafi byggzt

Uljög seint, þ<5 ekki vitum vér nein önnur skýrteini fyrir , nær

hver um sig hafi komib út. Raunar geta menn sagt, ab þd Skalla-

grímr sé einhver clzti landnámsmabr, þá lifbi þ<5 þorstcinn Egilsson

lángt fram ýfir kristni (f 1015), enda munduin vér ekki þora

ab byggja slíkt meb fullu á aldri eins manns, en þar sem miklar

°g margkvíslabar ættir landnámsmanna koma allar í einn stab

^ibr, þá þorum vér fyrir víst ab fullyrba, ab Skagafjörbr sé ekki

numinn fyr en svosem 910—920.

Eyjafjörbr er mesta og göfgasta hérab á Norbrlandi
,
og eptir

því bar síban fjdrbúngrinn aUr nafn, og þar sátu jafnan síban mestu

hofbíugjar á landi. Eyjafjörbr cr þab sama fyrir Norbrland, sem

^rcibifjörbr fyrir Vcstrland. Helgi magri nam Eyjafjörb; hann

v$r borinn og barnfæddr fyrir vestan haf, og mun aldrei hafa stigib

feti á land í Noregi ; ætt hans var af Gautlandi : afi hans var Bjöm,
8onr lírölfs frá Ám. Bjöm átti Hlíf, ddttur Hrúlfs íngjaldssonar,

^ óbasonar konúngs ; nieb hcnni átti hanjQ Eyvind austmann.

Björn brendi inni Sigfast, mág Sölvars Gautakonúngs
,

fyrir þab

^r hann útlægr og á Agbir, og var þar meb Grími hersi um
Xl 'tr; vildi Grímr myrba hann til fjár, en Björn gat forbab sér og

fór til i'huUtts kráku í Ilvínisíirbi á Ögbum. Epíir andlát Hlífar

ÍQkk Björn Uclgu, systur Öntlötts, og var þrándr mjögsiglandi

P£irr$ son. Eyvindr austniabr rébist í víkíng og gjörbist vinr og
iciagi Olafs konúngs. Ilann tó*k stabfestu á Iiiandi, og fékk Raf-

0rtl
', dóttur Kjarvals Jrakonúngs, cn systur Kormlabar, er Gríni-

ftfr á Ögbum átti. Meb Raföríu átti Eyvindr fiinm börn : tv«>

s°nu, Helga magra og Snæbjörn
,
og þrjár dætr: þuríbi, Björgu og



|>jóðhildi; þuríði gipti hann þorsteini rau&, en Björgu og f>j<5&hildi

áttu þeir Úlfr skjálgi og þór&r Víkíngsson. þrándr mjögsiglandi mun
hafa verið á líku reki og börn Eyvindar, bróður hans. þrándr mægbist

við Olvusínga, og er Skapti lögsögumaðr fjórði ma&r frá honum.

XJm afdrif Eyvindar austmanns getum vér ekkert sagt meö

vissu, en þaÖ er auövita&, a& hann hefir verið látinn þegar Helgi

sonr hans fdr me& allt sitt liÖ til Islands
,
og ekki er hann heldr

neitt riÖinn viö arfheimtuna eptir Björn föÖur sinn, sem og lætr

aÖ vonum, því hann mun þá hafa veriÖ látinn. þess mætti geta,

aö hann hefði fengiÖ bana um sama leiti og Irar drápu þor-

stein rauö.

Nu er aÖ tala um utkomu Helga magra. Af or&um Eyrbyggju

má ráÖa, aÖ Helgi var enn í SuÖreyjum þá er Björn austræni fór aÖ

byggja Breiðafjörð 886, því svo segir, a& hann fyndi þar í eyj-

unum systr sínar (Au&i og þðrunni hyrnu); þetta lætr og aö lík-

indum, því enn var þorsteinn rauÖr á lífi
,
og líklega Eyvindr

austmaör, og öll sú ætt sat þar þá enn meÖ makindum og hugÖi

sízt til burtferÖar. En skömmu síöar kom breytíng á hag þeirra;

þorsteinn rauör var drepinn, og viö þa& losna&i um veru þeirra

allra. Hver fyrst hafi komiÖ til íslands, AuÖr e&a Helgi hinn magri,

þess er hvergi geti&, en drög má þð leifea a& því, og aö skamt

haíi þar li&i& á milli þykir auÖsætt, því hvorntveggja rak hiö sama

til íslandsferöar, og má víst meö fullum rétti segja, aö bæÖi Eyja-

fjörör og Dalalönd hafi byggzt á sömu misserum.

Vér höfum þó fyrir satt, aÖ Eyjafjörðr muni vera numinn

svosem tveim vetrum fyr en Auör nam Dalalönd, því svo er aö

sjá, sem AuÖr hafi hafzt viÖ í Orkneyjum tvo eÖa þrjá vetr eptir

fall Jporsteins rauös, og beiö hún alla aöra af stokki frændr sína

þar, því bræör hennar og allt annaÖ frændliÖ, sem vér til vitum,

var komiö til Islands þá er hun kom, nema hafi Orlygr gamli komiö

síöar. En þegar vér nú gáum aö, hvemig á stáö fyrir vestan

haf, þá sjáum vér, aö ekki er nema um fáa vetr aÖ tefla, þá sem

liönir voru frá falH þorsteins rauÖs, því fyr hófust alls ekki feröir

vestan um haf til Islands. Hafi nú Auör komiÖ til Islands 892,

en reist bú íílvammi voriÖ eptir, 893 — og allt hnígr aö því, aö

þaö hafi veriö áþeim misserum — þálætr nærri, aö Helgi hafi svo-

sem tveim vetrum fyr numiö hér land, eÖa aö hann hafi þá fariö

rakleiÖis til íslands, þar sem Auör hölt fyrst til Orkneyja. Af söguimi

um Björn austræna höfum vér nú séÖ, aö þau Helgi magri og
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þórunn hyrna voru í Vestreyjum meb þorsteini raub og Aubi mdbur

hansárib886, svo aubvitab er, ab eitt hlaut yfirþau öllabgángaþá

cr þorsteins misti vib, og ríki Norbmanna fyrir vestan haf fékk

þenna mikla hnekki. Aubr djúpaubga mun hafa verib nær hálf-

sjötug, er hún kom til Islands, en }><5runn hyrna, systir hennar,

átti síbasta barn sitt samsumars og hún kom til Islands, en þetta

haggar ekki því, ab þœr systr hafi þ<5 komib til landsins á sömu

misserum, því þeirra Aubar og þdrunnar var svo mikill aldrsmunr;

hafi þórunn verib tuttugu árum ýngri en Aubr, þá hefir hún

verib hálffímtug er hún 61 porbjörgu hðlmasdl (fædd 845) ,
og

getr þab vel stabizt, enda hyggjum vér ab hún sé ýngst barna

Ketils flatnefs. Nú voru hin elztu börn Helga magra og þdrunnar

gipt og frumvaxta, er þau komu híngab til lands; en þ<5 getr ekki

vel verib, ab neitt þeirra hafi verib lángt yfir tvítugt, ella yrbi

ofmikill aldrsmunr þeirra systkina, þar þorbjörg var svo seint

borin; en þar sem Helgi magri átti þá vaxna sonu, þá sýnir þab, ab

hann mun þá hafa verib á fimtugsaldri, og mun hann tæplega vera

fæddr sfóaren 845; en elztu börn hans og þórunnar hyggjum vér sé

fædd rúmt fyrir 870. Nú þegar vér vitum um aldr Helga magra,

þá er hægt ab telja sér til um aldr Eyvindar austmanns, föbur

hans, og lætr þaS ])á nærri, aÖ hann sé fæddr um 820
,
og hali

hann farií) vestr um haf, þegar hann haf&i aldr tll , um 840 ebr

næstu vetr þar á eptir, og gengib ab eiga Raförtu á þeim miss-

erum. Nú er þá ab halda lengra fram, og tiltaka aldr Bjarnar

frá Ám, föbur Eyvindar, en þar eru mcstar torfærur á. Björn

varb ævargamall mabr
,

þab er víst , en harbla dtrúlegt væri þ<5

þab , sein Grettla og Landnáma telr til , ab þab væri þrem vetr-

um fyr en Önundr trefótr fór til Islands, ab Björn andabist;

hefbi hann þá hlotib ab vera mabr yfir tírætt. Nú verbum vér

ab gæta þess, ab bæbi Landnáma og fleiri sögur draga svo ýkj.i

mjög saman tímann, er leib milli Hafrsfjarbar-orustu og útkomu

manna, og svo er hér, en þ<5 er hér svo lítib, sem útaf bregbr,

og er raunar ekkert annab ofhermt en þab, ab þeir jþrándr og
• *

Onundr færi austr í Noreg til arfheimtu undir eins eptir lát

Bjarnar; þab cr aubséb, ab þar hafa libib nokkrir vetr í milli, ekki

allfáir, svo ab Öndóttr kráka varbveitti arfinn, og var hann í g<5b-

um höndum alla þá stund, ábr cn konúngr gjörbi tilkall til fjár-

ins, og þá fyrst haía þeir farib austr þrándr og Önundr, er þeim

kom kvlttr um fyrirætlan konúngs, en víg Önddtts kráku, móbur-
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bróbur þrándar, er víst ab varb þrem vetrum fyr en Önundr fór
/ ÉJ

út til Islands, eöa svosem 897; heíir Öndóttr þá verib gamall

mabr; þó voru þeir þá úngir synir hans, Asgrímr og Ásmundr,

og komu þcir í Eyjafjörb (900—902) og bygbu í lanclnámi Helga

magra, þángab til Asgrímr flutti subr á land, í Arnessýslu, til frænda

sinna þar, Olvusínga, Ondótt hét systir Olvis barnakarls, cn móbir

Steinólfs lága, og sýnir þab nafn Ijóslega, ab Önclóttr kváka og

Ölver hafa verib skyldir, geta menn þá fyrst skilib, hvab Ás-

grím Öndóttsson rak til ab rífa sig upp úr Eyjafir&i og subr á

land, þángab sem Ölvusíngar voru. Ásgrímr Elliba-Grímsson,

ástvinr Njáls, var sonarsonr Asgríms Öndóttssonar.

A því, sem nú er sagt um aldr Helga magra og foreldra hans,

eru nú engir meinbugir, þó í litlu sem engu sé vikib frá því, sem

sögurnar scgja, og þcssi ætt sé svo margkvíslub; en eins verbum vér

ab geta, sem meb cngu móti getrstabizt, og þab er, ab J>orsteinn ógæfa

sé sonarsonr Hrólfs í Gnúpufelli, því hvernig skyldi Helgi magri vera

lángafi manns, er vegib hafbi hirbmann Hákonar jaiis Grjótgarbs-

sonar, sem féll nálægt 900; þetta hlýtr ab fara milli mála, og ótrúlcgt

teljum vér, ab slíkir hamíngjumenn, sem Eyfirbíngar, hafi átt neina

ógæfu í ætt sinni. f>ab eitt gæti verib, ab þorsteinn hafi vcrib

sonarsonr Hrólfs gamla frá Am.

Nú er ab iala um ættir þær, sem eru frá Helga magra í

Eyjafirbi. Hann átti alls átta börn: tvo sonu, Hrólf og Ingjald,
é

en dætr sex : Ingunni, Helgu, þóru,, þórhildi , Hlíf og þor-

björgu hólmasól; kemr aldr þeirra barna vel heim vib þab, sem

nú hefir verib sagt. Ingunn mun hafa verib clzt clætra hans;

hana átti Hámundr heljarskinn. Hún kom gipt út; Esphælíngar

eru þaban komnir. þórbr var sonr Hámundar, hann var aldrabr þá

er Glúmr tók mannvirbíngu
,
og andabist um öndverba hans daga

blindr og örvasa (hérumbil 970), hefir hann ab líkindum fæbzt

um þab lciti er Helgi kom til landsins. þ>óru Helgadóttur átti

Gunnar Ulíljótsson, og cru þaban komnir Djúpdælir. lngjaldr

var meb clztu börnum Hclga; hann andabist um 940, og var

þá mabr gatnall. Helga, er átti Aubunn rotinn, son þorólfs

smjörs, niuii og hafa komib gipt út híngab. Aubunn var Færeyíngr

ab kyni ; hefir Ilclga gipzt þar, cn hún var lángamma Gubmundar

hins ríka; þab kalla menn MöbruvcIIínga. þorbjörgu hólmasól átti

Böbólfr Grímsson, sem enn skal sagt verba; sonarsonr Böbólfs var

þórir í Garbi (1015—1030}, má af því marka hvab úng þorbjorg
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hefir verib, og er aldr hennar Ijósastr vottr þess, ab Helgi magri

hefir ekki komib fyr út, en nú er sagt.

Hrólfr Helgason bj<5 í Gnúpufelli. Synir hans voru þeir Haf-

libi örvi, er bæinn bygbi á Möbruvöllum og selcli Eyjólíi Valgerbar-

syni, og Valþjófr, föfeurfaSir þóris Helgasonar, er deildi viö Gub-

mund ríka skömmu eptir kristni. þessar eru nú höfubættir frá

Helga magra um Eyjafjörb, og er þab undra mikil kynslób frá

einum manni komin, encla bygbi hann allt hérab sitt mágum
og sonum sínum. þab hefir án efa þótt mannbót ab mægjast

í þá ætt, sem rába má af því, ab allir mágar Helga voru hin

mestu göfugmenni.

Miklar voru venzlar Eyfirbínga vib Breibfirbínga og Reyknes-

ínga, og um alla Vestfjörbu. Ulfr skjálgi átti Björgu, dóttur Ey-

vindar austmanns. þjóbhildi , systur Bjargar, átti \>6y%y Vík-

íngsson. Hrólfr Helgason í Gnúpufelli átti |~><5rörnu, dóttur þrándar

mjóbeins í Flatey. Snæbjörn í Skutilsfirbi var bróbir Helga magra.

Svarfabardalinn mætti kalla landnám sér, þó þorsteinn svörf-

ubr bygbi í landi Helga. En Svarfdælir voru engum venzlura

bundnir vib þá Eyfirbínga innfjarbar; höfbu þeir hof og goborb sér

og eldu opt grátt silfr vib Eyfirbínga, og má næstum álíta

Svarfdæli svo sem utanhérabs í Eyjafirbi. Svarfabardalr bygbist

úr Naumudal. þorsteinn svarfabr var Raubs sonr ruggu, í Naumu-

dal á Hálogalandi. þaban er Raubs nafnib í ættinni , svo hét ab

auknefni sonr þorsteins. Raubr rugga mun hafa verib hersir, og

af hamramri Háleygja-ætt. Hildr, dóttir þóris svartaþurs, hét

kona hans ; eimdi lengi af því, ab þeir voru stórfenglegir Svarf-

dælir. þorsteinn bjó ab Hofi ; liefir hann því tekib upp goborb
9

um dalinn. Síban kom í dalinn Ljótólfr gobi, Alreksson. þeir komu

út bræbr tveir á Austfjörbum, Hróbgeir hvíti og Alrekr, Hrapps-

synir; nam Hróbgeir þar land, en hvernig þab atvikabist, ab Ljót-

ólfr fór vestr í Svarfabardal, vita menn ekki. Ljótólfr bjó ab Völlum.

þá hófust eptir dauba þorsteins svarfabar deilur og styrjaldir meb

Karli rauba, syni hans, ogLjótólfi; þessa alls getr Svarfdæla. Svo

lauk, ab Ljótólfr felldi Karl og varb einn rábandi alls dalsins.

þetta var um mibja tíundu öld (950—960). Valla-Ljótr, son

Ijótólfs, er merkr í sögum ; hann lifbi fram yíir kristni. þab var

skömmu eptir kristni ab hann deildi vib Gubmund ríka, sem

segir í sögu Valla-Ljóts.
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Ur þíngeyjar þíngi er fátt eitt ab segja um landnám, því vér

höfiun þaban svo fáar sögur. J>ab er reyndar ekki nema ein

saga til úr því bygbarlagi, sem kölluo er Reykdæla, en þeir vib-

burbir verba eptir landnám, og koma því ekki hér vib. Ef menn mega

trúa því, sem sagt er um Náttfara, og hann er ekki fremr vofa en

mabr, þá hefir hann hér fyrstr manna tekiö sér bygb, meban engin

sál var á landi annarstabar. þegar Garbar kom til Islands, og var

um vetr í Húsavík, og f<5r um vorib frá landi , sleit bát frá hon-

um í vcbri, og þar á mabr, semNáttfari hét, og þræll og ambátt ; hann

eignabi sér Reykjadal og merkti á vibi, en ekki varb honum

haldsamt á landi , er seinni menn komu ab. I þessu þíngi eru

þrjár höfubæítir, sem taka verbr til greina: Ljó*svetníngar, Reyk-

dælir og Exíirbíngar; forn hof og goborb gengu í þessum ættura,

en litlar sögur fara af Exfirbíngum, en þá því meiri af hinum

ættunum tveimr. Milli Eyjafjarbar og þessa þíngs eru ekki

miklar venzlar. Hér eru nýjar ættir, ab mestu óskyldar hinum, og

byggíng hérabanna stendr í litlu sambandi vib Eyjafjörb. Seinna

meir hnigu þeir miklu meir til Skagfirbínga, og eru mörg dæmi

forn og ný um mægbir og tengdir þar á milli. Hér er lands-

bygbin nokkub á strjálíngi úr ymsum hérubum í Noregi, þó helzt

af Hörbalandi, Ögbum og Rogalandi; ])ángab komu og ymsir af

Hálogalandi, og hérabib skiptist í mörg landnám og smá, er því

erfibara ab ákveba um bygbartímann en ella; þ<5 þykir mega

fullyrba, ab híngab hafa komib fyr menn en á Eyjafjörb, enda

var þab hérab numib allt í einu, og enginn mabr hafbi tekib þar

bygb, ábr Helgi kom þángab. Vér nefnum hér fyrstan Gnúpa-

Bárb; hann hefir hiklaust komib út mjög snemma landnámstíbar,

og er hann líklega hinn fyrsti, sem hér hefir numib lönd, svo orb

sé á gjörandi. I Landnámu (3. 18; 4. 10) er Bárbr kallabr sonr

Heyjángrs-Bjarnar
;

þetta má fullyrba ab meb engu móti getr

átt sér stab, þab sést undir eins og þessi ættlibr er borinn saman

vib abra fráBirni bunu, og bezt þegar libunum er jafnab saman vib

þá, sem eru frá Ásb irni Heyjángrs-Bjarnarsyni, sem Freysgyblíngar

eru frá komnir. Gnúpa-Bárbr hlýtr ab hafa komib út mjög snemma,

og ennfremr þá verib hniginn og átt vaxna sonu
;

þetta er aub-

sætt þegar menn telja ætíir frá honum. þorgeir Ljósvetníngagobi

var fjórbi mabr frá Bárbi (Sigmundr Bárbarson — þorsteinn —
þórunn — þorgeir gofei). Nú heíir I)orgeir eflaust vcrib á sjö-

tugs aldri er kristni kom á lsland, enda. mun hann hafa andazt
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tveim vetrum síöar. Síöar en 935—940 getr hann ekki veriö

fæddr; ætti BárÖr þá aÖ hafa lifaÖ um miöja og ofanvcröa níundu

Öld (fæddr herumbil 840). BárÖr var og lángafi Vemundar kögrs

(þorsteinn Báröarson — þárir leÖrháls — Vemundr). Hér er

raunar cinum liö færra, þó Vcmundr væri nokkub jafnaldri J>or-

geirs goÖa, sem sjá má af Beykdælu. Aö ætt þorgeirs goöa sé

rétt talin, þar á er varla efi. Njála tclr ætt hans tvisvar (kap.

106 og 120) og á hvorumtveggja staönum cins. I Njálu er og aÖ

eins talib til BárÖar, og ættin talin frá honum, en ekki getiÖ hvers

son hann var, og er þaö athugavert, því optast er su saga vön

aö rekja fram svo lángt sem verÖr, og því frcmr þegar mikil ætt

tekr viö. Svo er gjört þegar talin er ætt Flosa (kap. 96), aÖ ekki

er hætt þar viö Asbjörn Heyjángrs-Bjarnarson, heldr taliö allt fram

til Gríms, hersis í Sogni. Bcri mcnn nu ætt Gniípa-Báröar saman

viö Frcysgyölínga-ætt
,

þá var þórÖr Frcysgoöi jafnaldri þorgeirs

goöa, en sá cr munrinn, aÖ þórÖr Freysgoöi cr sonarsonr Asbjarnar

Hcyjángrs-Bjarnarsonar , en þorgeir tveim liöum seinni, og getr

meö engu móti svo miklu skakkaÖ á jafnstuttum tíma, og enn

vcrÖr aÖ athuga, aÖ í Freysgyölínga-ætt og BreiÖlirÖínga-kyni

eru flestir liÖir taldir frá Birni bunu, af öllum þeim ættum, sem

frá honum eru komnar á Islandi, sem ekki eru fáar, en kemr þó

allt heim, en ])ó svo^, aö engu sé þar viÖ bætt; þetta sést

bezt, ef vér tilgreinum ymsa mcnn af öllum kynkvíslum hinum

helztu frá þeim þrcmr sonum Bjarnar bunu. Skulum vér tiltaka

menn, sem allir liföu þegar kristni kom á Island, cn voru þá

gamlir. Tökum vér fyrst niÖja Ketils flatnefs: þar var Eyjólfr

grái sjötti maör frá Birni bunu, en Víga-Ghimr fimti. Frá Hrappi,

syni Bjarnar bunu, voru þeir Gizur hvíti og Hdlmgaungu-Starri í

fjórÖa liÖ, en Toríi Valbrandsson í fimta liÖ frá Bimi bunu. En

ef taliö er frá Helga, þá var þórÖr FreysgoÖi hinn sjötti frá Birni

bunu; og svo má telja marga fleiri, og kemr allt í sama staö niÖr.

En þorgeir Ljósvetníngagoöi einn yrÖi áttundi maÖr fráBirni, og er

þaö tveimr liöum fleira en þar scm flcst er, og bclmíngi fleira en

þar sem fæst er, scm er frá Hrappi , sem veriÖ hefir lángýngstr

þeirra sona Bjarnar bunu; og þegar allar þessar ættir cru tcknar,

má ætla, aÖ Björn buna haii lifaö um 800 og nokkuö fram á ní-

undu öld 1
.

]

) X>að cr citlhvað mishérmt þar scm Xjorkell kanoki, Yinr ^orláks hiskups

(•j- 1I (J3), cr ekki talinn nema iimti maiV frá Gnúpa-IJárði , cðr cinum
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Synir Bárbar eru níu nefndir, en frá tveimr þeirra eru

mestar ættir komnar: Sigmundi og þorsteini. Sífean flutti Bárbr

austr í Skaptafells sýslu subr yiir fjöll, og nam þar Fljóts-

hverfi allt og bj<5 ab Gnúpum , en af því helir hlotizt missögnin,

ab einmitt þar námu land synir Heyjángvs-Bjarnar íieivi en einn,

en sá var munuvinn, ab þeir komu allir mjög seint lít híngab,

og eptir ab landnámum var lokib ab mestu annavstabar á landi,

en Bávbr er meb elztu landnámsmönnum. þab sem enn dregr oss

til ab halda, ab Gniipa-Bávbv se ekki af œtt Bjavnav bunu, er og

þab, hvab þæv ættir tvær eru ósviplíkar. Bárbr er hamramr og

tvöllaukinn, og kemv því mjög vib sögu Bávbav Snæfellsáss, nafna

síns ; en í ætt Bjavnav bunu íinnast tæplega hamvamiv menn,

og sízt í Fveysgyblínga-ætt. Gnúpa-Bávbv þætti oss vel líklegt

ab sé kynjabv lengst novban af Hálogalandi
,
og þá ev líkast um

svo hamvaman mann, ab hann hafi alla tíb heitib Gnúpa-Bávbv, og

sé Gnúpav kcndiv vib hann ; vib þóvb gnúpu ev kendr Gnúpudalr

og Giuipa fyrir sunnan Jökul, og er þessi abferbin miklu tíbari

en hin. Flestar ættir af Bávbi eru þar norbr.

Næstan má nefnaþdri son Gríms gráfeldarmúla af Rogalandi, er

nam Ljósavatnsskarb, og líklega síbar en Bárbr
;
þorgeir Ljúsvetnínga-

gobi var sonarsonr hans. Landnám þeirra beggja, þóris ogBárbar, mun
hafa verib upphaf til Ljósvetníngagoborbs, og Ljósvetnínga verbr ab

telja komna fvá hvorumtveggja, þegar ættir þeirra runnu saman.

Reykjadalr bygbist af Hörbalandi. þorsteinn höfbi er nefndr

hersir á HÖrbalandi ; hann andabist í Noregi , en synir hans tveir

f<5ru til Islands, Ketili hövbski og Eyvindr; hann er talinn göfg-

astr landnámsmabr í öllu þessu þíngi
;

þetta heíir verib seint

landnámstíbar, og miklu síbar en Bárbardalr bygbist ebr Ljósa-

vatnshérab, því Askell gobi var sonr Eyvindar, en ddttir Eyvindar

var Fjörleif, móbir Vemundar kögrs. Sonarsonr Ketils var Einar

Konálsson, fdstri og jafnaldvi Gubmundar ríka. Af Askeli goba

er laung saga; hann er talinn meb mestu höfbíngjum á landi um
940, og annarhvor þeirra fcbga hefir haldib fovnt gobovb þegav

alþíngi vav sett. Af Askeli segiv og mikib í Reykdælu; hann var

veginn hérumbil 970, en síban hélt Víga-Skúta sonr hans upp

mannvirbíngu föbur síns fram á banadægr.

lið síðar cn |>orgeir goði (f 1002). Hér hlýtr að vera sleppt einum

fimm liðum (Landn. 4. 10).
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þeir voru tveir bræfer: Grímólfr af Ögfeum og Álfr egfeski.

Synir Grímólfs af Ögfeum eru tveir nefndir: Grímr og þorgrímr.

t>orgrímr Grímólfsson nam land í landnámi Ingólfs , ásamt Alíí

egfeska, föfeurbrófeur sínum; en sonr hans var Eyvindr, fafeir þór-

odds gofea á IJjalla í Ölvusi, föfeur Skapta, er því Skapti lögsögu-

mafer fjórfei mafer frá þeim Grímdlfi gamla og Kjarval Irakonúngi.

FráGrími Grímólfssyni eru Exíirfeíngar komnir
;
þeir voru tveir synir

hans, Böfeólfr og Böfemófer. Bööólfr nam Tjörnes (herumbil 920);

Skeggi sonr Böfeólfs nam Kelduhverii; pöxit í Garfei var sonr hans

(1015— 1030). BöWlfr átti þorbjörgu hólmasól, ýngstu dóttur Helga

magra. J>au voru rettir þrímenníngar Böbólfr og þorbjörg hólma-

sól, því Grímólfr gamli, fabir þeirra Gríms og I>orgríms, átti Korm-

löbu, dóttur Kjarvals Irakonúngs, systur RafÖrtu , er var amma
þorbjargar; því var aí> vonuin, ab Böbólfr leitabi mæg&a til Ey-

iirbínga, frænda sinna; líklegt er ab þeir febgar, Grímólfr og

Grímr, hafi verife vife hirfe Kjarvals í Dýílinni, eins og Eyvindr

austmafer, ella mundi konúngr eigi hafa geíife Grímólíi dóttur sína,

og stórœttafeir hafa þeir víst verife, afe fá svo göfugt kvonfáng.

Hvort þeir brœfer Böfeólfr og Böfemóbr haii komife vestan um haf

verfer ekki sagt; líkast er, afe þeir hafi komife út eptir 920, svo

er afe ráfea af aldri þeirra, og hafa þeir þá komife af Ögfeum. Af

þeim bræferum eru Exíirfeíngar komnir, og var þórir í Garfei sonar-

sonr Böfeólfs mefe fyrri konu hans.

þafe var um 950 afe Flosi í Arnesi á Ströndum deildi vife þá

Grímólf og Böfemófe gerpi, og gjörfeist af því Exfirfeínga saga. Sá

Böfemófer gerpir höfum v^r fyrir satt afe se hinn sami og sá, sem

land nam, og hefir hann vel getafe lifafe fram á mifeja tíundu öld;

en Grímólfr þessi er allr annar en dótturmafer Kjarvals lrakonúngs

;

næst er oss afe halda, afe hann se sonr Bofeólfs; þafe lætr nærri

hvafe aldr þeirra lángfefega áhrærir; væri þá Grímólfr gamli láng-

afi hans.

þá var Iandnám komife afe Austfjörfeum, og scgir Landnáma svo,

{ife þar hafi fyrst orfeife albygt á Islandi. Landnám ausíanlands hafa

nú öll önnur upptök en hin, sem ver fyrir skemstu höfum um talafe,

°g sem svo mjög cru rifein vife Vestrlönd. A Austfjörfeum eru flest

landnám rakleifeis frá Noregi
,
og cf gáfe er bctr afe, þá er þránd-

heimr þafe herafe, sem flest stórmenni þar í bygfe eru ættufe frá. Vör

hölðum ekki, afe Austiirfeir haii farife afe byggjast til muna, fyr
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en litlu fyrir og um aldamótin 900; flestar ættir þar þykja benda

til þess, ef raktar eru
;

þó* eru sum landnám þar nokkub eldri, og

varla ýngri en frá 890, og má því til sanns vegar færast sogn

Landnámu aÖ nokkru leyti; en her er svo misskipt, því aptr urÖu

sum landnám her svo ýkja seint, og miklu síöar en annarstaöar

á landinu.

I Sunnudals þíngi eru þær þrjár ættir mestar: Hofsverjar,

Krossvíkíngar og ættmenn ílrafnkels Freysgoöa, og í þessum

þremr ættum gengu forn goöorö í þessu þíngi. Hofsverjar voru

komnir af Yxna-fx5ri
,
og voru ættaöir bæÖi af ÖgÖum og af Há-

logalandi. Ætt Yxna-þóris er mjög merkileg í landnámasogu

landsins, og er því vel vcrt aö geta hennar. þ>aö er svo sagt, ab

Yxna-þdrir væri af ÖgÖum, og liföi hann fram um daga Haralds

hins hárfagra; hann átti ])rjár eyjar og 80 yxna í hverri, og var því

Yxna-þórir kallaör. Eina eyna gaf hann Haraldi meÖ Öllum yxn-

unum sem í voru (Landn. bls. 328), og enn fleiri rök má leiÖa

til þess ab hann hafi af Ögbum verib. Naddoddr, bvóöir hans,

átti dóttur Ölvis barnakarls af Ögöum, og þorvaldr, sonarsonar-sonr

hans, faÖir Eyríks rauöa, kom af JaÖri til Islands. Um aÖra af

þeim frændum er ekki getiÖ, hvaÖan þeir kæmi, nema um þor-

stein hvíta, aÖ hann kom úr þrándheimi. J>eir voru fjórir synir

Yxna-þóris: RauÖúlfr, Stórólfr, Ófeigr lafskegg og Osvaldr; ver

nefnum ab eins fjðra, því Úlfr, lángaíi Eyríks rauöa, hyggjum vér

se hinn sami, sem á öörum staö er kallaör Rauöúlfr; hefir Eyríkr

rauöi haft nafn sitt eptir lángafa sínum, og höfum ver fyrir satt

aÖ þetta hafi veriÖ ættarnafn. þaÖ er merkilegt, aö sonr og sona-

sonr Osvalds ber nafniö hinn hvíti, en opt víxluÖust slík nöfn á

í ættum, svo sem Olafr hvíti og þorstcinn rauÖi, son hans, og

eins er í ]>essari ætt, og heitir Rauöúlfr og Eyríkr rauöi , en

aptr þorsteinn hvíti og Ölver hvíti. Margir Úlfar hafa verib f

þessari ætt. Stúrúlfs nafniö cr þo einkum athugavert, og finnst

þaö nafn hvergi, ncma her og í Hrafnistu ætt; er oss því nær

aÖ halda, ab ætt þessi se citthvaö nákomin Hrafnistumönnum.

Milli Hálogalands og þrándheims, og Agba á hinn búginn, heíir

frá alda öÖli verib náib samband; allar fornsögur lúta aÖ því, og

flestar hinar meiri ættir háleyskar ebr þrænzkar eru því deildar,

svo ab önnur grein hennar finnst subr á ÖgÖum; svo er um þessa

ætt, og svo er um þryms ættina og margar fleiri; þar af kemr

þaö, ab forncskju-nöfn í fomsögum Háleygja finnast líka á Ögbum
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svosem BöÖmóÖr og mörg önnur, og um ymsar œttir getum vðr

ekki sagt, hvort þœr se af Hálogalandi eÖa Ögbum, eöa hvort-

*ve&bJa )
þav sem ættarnöfnin íínnast á báÖum stöÖum; er þetta

kynlegt í fyrstu, meöan inenn ekki vita sanna undirstöÖu hvemig

á þessu stendr. Enn cr Osvalds nafniö í ætt Yxna-þóris eptir-

tektar vert ; ver þekkjum engan Osvald annan en þenna, nema

á Englandi
,
og er þaÖ ckki svo mjög kynlegt, þar sem ver vit-

um svo mörg dæmin, aö þeir EgÖirnir höföu, aÖ kalla má, ann-

an fótinn fyrir vestan haf.

Af ætt Yxna-þóris komu til Islands : tveir bróÖursynir hans,

einn sonr, tveir sonarsynir, og tveir sonarsonarsynir , en annar

þeirra kom mjög seint IandnámstíÖar. Líka átti Naddoddr bróöir

hans dóttur Olvis barnakarls, og heíir hann ])ví veriÖ einum

mannsaldri ýngri en Ölver. — Kráku-Hreiöar , sem land nam í

SkagafirÖi, var sonr Ofcigs lafskeggs. þeir fóru báÖir til Islands

feögar, og var Ofeigr sá eini af sonum Yxna-þóris, sern land

næmi. — Eysteinn , sonr RauÖúlfs, nam land í EyjaíirÖi í ílóöi

Helga magra. — þórný cr nefnd dóttir Stórólfs, og giptist hun

í Eyjafiröi. — þorvaldr, faöir Eyríks rauöa, var Osvaldsson

RauÖiiIfssonar. þeir fóru til Islands báÖir feÖgar, ^orvaldr og

Eyríkr, fyrir víg; öllu fyr en svosem 940 — 950 getr þaö ekki

hafa veriÖ, því Eyríkr rauöi var gamall nokkuö er hann f<5r til

Grænlands (985), og andaöist ellihniginn og hrumr um þaö leiti

er Grænland var kristnaÖ.

þá er aÖ geta síÖasta brdöursins, sem kynsælastr varö á Islandi,

en þaö var Osvaldr, faÖir Ölvis hvíta. Ölver var lendr maÖr í

Álmdölum á Hálogalandi, en stokk þaöan á Yrjar í þrándheimi fyrir

ofrfki Hákonar jarls; þar andaÖist hann, en þorsteinn hvíti, sonr

hans, f<5r mjög ungr til Islands, og kom í VopnafjörÖ ueptir aö

landnámtim var lokiÖ^. Fjöröinn höföu áÖr numiö þeir Eyvindr

vopni og Steinbjörn körtr, brdÖursonr hans, er reisti bæinn aö

Hoíi. þorsteinn hvíti bjó fyrst nokkura vetr á Tóptavelli fyrir

Utan SírekssfaÖi, áÖr hann kæmist aö Hofs landi, sem hann tók

í skuld af Steinbirni kört. þegar nú aö er gáö, þá verör mjög

tæpt aö byggja mikiö á aldri Yxna-f>óris um útkomu þorsteins

hvíta. þorsteinn hvíti er talinn fjóröi maör frá Yxna-þóri , en

Ofeigr lafskegg, er land nam í Skagafiröi, er talinn sonr Yxna-þóris

;

18
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var þ<5 SkagafjÖrbr seint numinn
,

og cr ætíb tortryggilegt

þegar fram koma samhliba menn í fyrsta og fjórba lib, því varla

er líklegt ab svo miklu geti skakkab, ef allt fer meb felldu. þeir

eru taldir þríraenníngar frá Yxna-þdri: J>orstcinn hvíti og J>or-

valdr, fabir Eyríks rauba, og þ<5 verbr ekki betr síib, en J>orsteinn

se þeirra eldri. J>etta gefr grun um, ab sagan um Yxna-þóri se

eitthvab forneskjukend. þar sem í vibauka Landnámu ab Yxna-

þó*ri er eignub yxna-gjöíin vib Harald hárfagra, þá þarf þab ekki

ab hrinda því, ab Yxna-þórir haíi lifab í forncskju; ver vitum, ab

Egba-konungar hétu líaraldar, og þar á mebal Haraldr egbski

sonr Vikars koiíúngs, og mun því sú saga eflaust vera so'nn,

hvab sem hinu líbr. þegar nu er rakin ættin frá Jwsteini,

þá mun fara næst sanni, ab hann hafi komib út um aldamótin

900, og varla miklu síbar; en 60 vetr bj<5 hann ab lloli;

mun hann því hafa komizt á níræbis-aldr, enda varb hann blindr

og hrumr. Arin sem þorsteinn bjó ab IIoíi mætti því telja frá

900-960; J>orsteinn hafbi ekki lengi búib ab Iiofi þá er hann kvong-

abist. þorgils het cinn af sonum hans, hann var veginn þrítugr

ab aldri, og var Brodd-Helgi, sonr hans, þá þrevetr, en 19 vetra

var hann er Jwsteinn afí hans andabist. þetta verba alls 46

vetr frá fæbíngu þorgils, og hefir hann því fechzt er fabir hans

hafbi búib 15—16 vetr ab Hofi, eba herumbil 915. Brodd-Helgi

væri eptir því fæddr nálægt 942. Nú segir Vopnfirbínga saga

frá deilum þeirra Geitis í Krossavík og Brodd-Helga; lauk svo,

ab Geitir varb Brodd-Helga ab bana. Bjarni Brodd-Helgason

drap aptr Geiti
;

þar af risu nú deilur þeirra Bjarna og Jjorkels

Geitissonar. Bardaginn í Bobvarsdat, milli þeirra frænda, varb,

sem annálar scgja, 989, og er þab rett, sem síib verbr af sögum.

Tveim vetrum fyr (987) segja annálar ab yrbi víg Geitis. En

þá er mishermt í þeim, ab víg Brodd-Helga yrbi 974, ebr 13 vetrum

þar á undan; af sögunni verbr ekki annab seb, en ab víg þeirra

Geitis og Brodd-Helga haíi orbib ab kallaá sömu misserum, sem og

lætr ab líkindum, því Brodd-Helgi átti fullvaxin börn , er hann

var veginn. Nú ef menn telja fram frá orustunni í Böbvarsdal

og vígi Geitis, þá hefir Brodd-IIelgi verib vcginn 986, og lætr

þab nærri ab hann haíi þá verib nálægt hálffimtugr, eptir aldri

barna hans ; nú stybst her hvab vib annab, og skorbar hvab

annab; og fer þab í alla stabi nœrri lagi , ab setja dtkojMU [>or-
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steins hvíta sem vér höfum gjört, og kemst því ab eins réttr

rekspölr á ættina frá honum, ab lfkt þessu sé talib.

Onnur höfubættin í Sunnudals-þíngi eru Krossvíkíngar ; um
komu þeirra til landsins eru minnstar sögur, en síbar urbu þeir

þt> mjög ágætir um allt land. þeir námægbust Hofsverjum, og þ(5

skildi þá mikiÖ á. þeir Hofsverjar, Brodd-Helgi, Bjami sonr hans

og enn lengra fram, voru harbvígir og ódælir, en hinir spakir og

hóglyndir, sem var Geitir og þorkell, sonr hans, er mestr laga-

mabr einhver hefir verib á Islandi. Illa var í frændsemi þeirra,

og mun þess sfóar getib. þeir Brodd-Helgi og Geitir eldu grátt

silfr alla æfi, og bibu bana af; síÖan tóku synir þeirra vib af þeim,

Bjarni og þorkell, en lauk þd meb sættum um síbir og fribafeist

þá herabib, sem ábr var mjög agasamt. Vér skulum nu nefna upp-

tök Krossvíkínga hér á landi. þeir voru bræbr tveir, Lýtíngr

og þorsteinn torfi, er komu til landsins; nam Lýtíngr Vopna-

fjarbarströnd alla ena eystri, og bjó í Krossavík. Hvaban úr

Norcgi þeir komu bræbr er hvergi sagt mcb berum orbum; í

þrándheimi hetu Geitishamrar , er þeir frændr höfðu mikla trú

á, og getr um í Brandkrossa þætti, enda var Geitis nafnib ætt-

gengt í Krossvíkínga ætt; höfum vér því fyrir satt, ab þeir haíi

úr þrándheimi átt kyn sitt ab rekja, og allar sögur, sem í þeirri

ætt hafa gengib, benda til þess. Seint munu þeir bræbr hafa

komib út híngab, því Geitir, sonr Lýtíngs, var mjög jafnaldri

Brodd-Helga. þeir bygbu hof í Krossavík ab líkindum, og lagb-

ist þar síban goborb tÍL

Vér viljum hcr nefna einn landnámsmann, sem kynlega bregbr

fyrir, Skjöldólf Vemundarson, bróbur Berblu-Kára, er nam Jökuls-

dal. I Egils sögu er ckki nefndr fabir Berblu-Kára, og getum

vér því ekkert um þab sagt, en Kári var, sem kunnugt er,

tengdafabir Kveldúlfs
;
reyndar er ekki aftök ab bróbir Kára hefbi

í elli sinni getab komib til Islands , en þegar aldr barna hans

er borinn saman vib aldr annara þar um hértib, einkum Breib-

dæli, sem börn hans tvö mægbust vib, þá verbr þó ofaná, ab

bab er lítill vegr til ab þab geti verib satt. Sígríbi Skjöldólfs-

Ööttur átti Özur, sonr Brynjólfs hins gamla, landnámamanns. Özur

átti Brynjólfr meb seinni konu sinni, sem hann gekk ab eiga eptir

a^ hann var kominn liíngab til lands. Geta þau Özur og Sigríbr

cl^ki hafa gipzt fyr en svoscm 930, og sést þab á aldri Spak-

18*
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Bcssa, sonar þcirra, scm lifbi fram uríðir kristni
,
og mætii Sig-

rífer fyrir víst vera tveim liöum ýngri en BerÖlu-Kári, ef allt ætti aö

geta samþýözt. Næst væri oss aö halda , aö Skjöldolfr þessi sé

af ætt Hrafns heimska, Valgarössonar, Vemundar sonar orÖlukárs,

af því hér kemr Vcmundar nafniÖ fyrir; cn Orölukárr, sem fléiri

munu hafa heitiö í þessari ætt, gat svo hæglega breytzt í Berölu-

Kára, sem var alkunnari; báöar ættirnar voru tír þrándheimi, og

þetta gat því fremr blandast saman, sem miklar líkur eru til, aö

ætt BerÖlu-Kára og OrÖlu-Kárs se öll hin sama eöa mjög skyld;

cr hér því fariÖ villt, meö því vér höfum heldr engin skil fyrir

aö Berölu-Kári hafi veriÖ Vemundarson, cn Skjöldúlfs nafniö báru

stöku menn á AustfjörÖum, en engan vitum vér af ætt BerÖIu-

Kára, er þaö nafn haíi boriÖ.

þriöja höfuÖættin er frá Hrafnkeli Freysgoöa; hvergi er

sagt hvaÖan úr Noregi hann hefir komiö híngaÖ til lands, og er

þó* til heil saga af honum, en ekki er þess hcldr þar getiö, en

helzt vildum vér geta til Hálogalands. Hrafnkels saga kallar

Hrafnkel HallfreÖarson , en Landnáma kallar hann Hrafnsson,

og eru bæÖi nöfn þessi háleysk. Hrafnkcll var þá 15 vctra er

hann kom híngaÖ til lands meö fööur sínum, og var þaö síö

landnámstíöar. Lönd voru þá, sem nærri má geta, öll numin,

nema upp til fjalla, þaö sem menn heldr kölluöu tíbygöir. Hrafn-

kell nam Hrafnkelsdal, fram af Jökulsdal, og gjörÖist goöorösmaör.

Saga Hrafnkels er um þíngdeilur hans títaf vígi Einars. þaö

varÖ aÖ vorri hyggju um 950, og laungu áÖr en fjtírötíngsdómar

voru settir, og á síöar viö aö geta þess. Iíelgi x4sbjarnarson

var sonarsonr Hrafnkels (990— 1006), mikill maÖr og höföínglegr.

Saga Droplaugarsona er aÖ miklúm hluta um hann. þcgar brennu-

máliÖ var (1012), þá var goÖi þar Hrafnkcll í>ó"risson, Hrafnkels-

sonar Freysgoöa, en þórir sonr hans í uppvexti. þeir frændr

eru ekkert riÖnir viö deilur þeirra Brodd-IIelga og Geitis, og

koma því ekki viÖ sögur fyr en um og eptir 990. Verör því

eyÖa frá danÖa Hrafnkels og þángaö til, og verÖr ekki sagt

hvaÖ lengi Hráfnkell haíi lifaö. \>6 höldum vér hann hafi varla

lifaö stórt framyfir daga Cíunnhildarsona; kemr líklega þaö til,

aö synir hans, Asbjörn og þtírir, voru litlir skörtíngar, aÖ þcirra

gctr ckki í Vopníiröínga sögu. Hvaö títkomu Hrafnkels viÖvíkr,

þá scgir svo í sögu hans, aÖ þaÖ væri á dögum Haralds hins

hárfagra, og þaÖ hyggjum vér satt vera. Fyrir 920 mun þaö þ<5
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varla hafa verib, enda varla miklu sföar. þab cr líkt ákomib ab

áldri meb Krossvíkíngum og ættmönnum Hrafnkels, ab sonasynir

þeirra eru í blóma sínum á ofanvcrbri tíundu Öld, og öndverbri

elleftu, líkt og ver höfum seb ab framan í Skagaíirfei.

I Subr-Múlaþíngi munu lönd hafa verib dálitlu fyr numin

cn í Norbr-Múlaþíngi , eba svo virbist af ættum í því herabi,

en annab hafa menn hcr ekki vib ab stybjast, þar sem allar

frekari sögur vanta. Njarbvíkíngar
,

Fljótsdælir og Breibdælir,

eru her helztu ættimar, og af þeini komu síban þrír samgobamir í

þessu þíngi. Njarbvíkíngar eru, ef til vill, ágætasta ættin í þessu

herabi; j<5k þab og mikib virbíng þeirra, ab þeir mægbust seinna

vib Síbumenn, beztu mcnn á landi
;

þeir komu úr Veradal í

þrándheimi.

þeir voru tveir bræbr , Kctill þrymr og Graut-Atli
,

synir

þdris þibranda, og námu þeir Fljótsdal fyrstir, og fyr en Brynjdlfr

gamli tæki þar bygb. Ver höldum, ab þab hafi varla verib laungu

eptir 890 ab þeir komu út, og munu fáir abrir vera eldri landnáms-

menn en þeir, í þessu herabi. þeir komu út úngir og dkvæntir; því

síbar getr þess, ab Kctill þrymr fór utan og fckk ser konu, og lenti austr

vib Konúngahellu, og fór þaban landveg austr á Jamtaland. þar

var jarl Vcbormr Vemundar son hins gamla. Vebormr var hersir ríkr

á Upplöndum, og stökk þaban fyrir Haraldi konúngi austr á Jamta-

land og ruddi þar merkr til bygbar. þetta heíir líklega verib í

þab muncl , ab Haráldr barbist til rffcis á Upplöndum (herumbil

865). þeir Hólmfastr, sonr Vemundar, og Grímr, systurson hans,

herjubu í Subreyjar, og drápu þar Asbjörn jarl skerjablesa, en

tóku ab herfángi Arneibi, dottur hans, ogÁlöfu konu haus
;
gekk

Grrímr ab eiga AlÖfu, og fór síban til Islands, og nam Grímsnes

í Arnessýslu
,

og var hann meb fyrstu landnámsmönnum þar.

En nú segir svo , ab þab var á hinum sömu misserum ab Ketill

þrymr kom utan af Islandi, og fékk Arneibar, og ab Grímr f<5r

til Islands, og má af því marka, ab þeir bræbr Atli og Ketill haíi

Snemmá komib til lands (Landn. 4. 2 og 5. 12). I Droplaugarsona-

sÖgu segir, ab Vebormr væri Rögnvaldsson Ketilssonar þryms 1

(kap. 1); þctta er rángt, ab kalia hann Rögnvaldsson, og vitum ver

^f Landnámu, ab hann var Vcmundar son hins gamla. En hvcr

telinn hafi verib aptr fabir Vemundar gamla er hvergi sagt, nema

') í sögunni stendr
it
raums", cn það er af cinberum niisgáníngi.
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ef taka skal til greina þafe, scm her er sagt, þykir oss mjög lík-

legt, afe hann hafi heitife Kctill þrymr; verfer þá aufeskilife, hví

vinátta var svo mikil niefe þeim þiferandasonum og Vefeonni, afe

])eir voru báfeir af sömu þryms-ættinni. Vhr vitum nú, afe Björn

buna átti Velaugu, systur Vemundar gamla (herumbil 800). En

Ketill flatnefr var elztr barna þeirra, sem ver þekkjum, og er

þafe þá mófeurafa nafn hans, og mætti vel draga sönnun af þessu.

Nú hlýtr Vefeormr afe hafa verife mjög gamall, er þetta gjörfeist,

þar sem kona Bjarnar bunu var föfeursystir hans ; verfer þafe eitt

mefe öferu ástæfea fyrir sncmmri útkomu þeirra bræfera, þiferanclasona.

Vemundr gamli hyggjum vér sjálfsagt haíi verife hersir á Upplöndum,

sem Vefeormr sonr hans. þafe er líkast til, afe Ketill vefer, hersir

af Hríngaríki, fafeir Yngvildar, konu Ketils flatnefs, hafi verife af

sömu ætt. Se þetta satt, þá er merkilegt, hvernig ætt Ketils

þryms, og Bjarnar bunu koma saman svona lángt fram. Her vife

bætist nú ætt Vebjarnar Sygnakappa, Vegestssonar , í Sogni;

allir þeir frændr voru kendir vife uve": Vebjörn, Vefeormr, Vemundr,

Vefeörn, og enn fleiri ; nd mun allt þetta vera einn ættbálkr, ættin

af Hríngaríki og Upplöndum, og hin úr Sogni , enda vitum

ver, afe á milli Sogns og Ilvíngavíkis hefiv fvá aldaöfeli vevife sam-

gánga, scm sjá má af Frifeþjófs sögu.

Ketill gjörfei sífean brúfekaup til Arneifear; frá þeim eru Njarfe-

víkíngar komnir. þiferandi var sonr þeirra Ketils og Arneifear;

hann var gofei Njarfevíkínga um mifeja tíundu öld. þiferandi mægfeist

vife Fljdtsdæli, og fekk Yngvildar, Ævars dóttur hinn gamla, land-

námsmanns. I Droplaugarsona sögu er flest á reiki um land-

námsættir: þar er Hávarr kallafer fafeir Yngveldar; þafe er af-

bökun úr Ævar. En Ævar var þorgeirsson Vestarssonar, brófeir

þeirra Brynjúlfs gamla og Herjdlfs, cn ekki Spak-Bessason, sem

í sögunni segir. þafe getr vel verife hann haíi átt son sem Spak-

Bessi het, því nafnife gekk í ættinni; en sá Spak-Bessi, sem kemr

vife sögur, fafeir Hólmsteins, er vcitti life Flosa, liffei á ofanverferi

tíundu öld, og var Ævar afabrúfeir hans. Mófeir Yngveldar var

þjófehildr, þorkels ddttir fullspaks, er nam Njarfevík. Eptir honum

het þorkell fullspakr, sonr Ketils þryins ýngra, er Njála nefnir.

Frá þiferanda eru miklar ættir komnar um alla Austfjörfeu ; hann

batt mægfeir vife flest stórmcnni þar. Sjálfr átti hann dúttur

Ævars gamla, en dætr þiferanda voru þær Hallkatla, er CJcitir

í Krossavík átti, og Jóreifer, er Sífeu-Hallr átti. þafean komst
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þibranda nafnib inn í bábar þær ættir, Krossvíkínga og Síbumanna

:

þibrandi Geitisson, er Ketíll þtymr Mnn ýngri fóstrabi og Gunnar

þibrandabani vo (hérumbil 1004), og fnbrandi Síbu-Hallsson , er

dísir vógu. þeir þorvaldr, faÖir þeirra Droplaugarsona, og Ketill

þrymr (-[• herumbil 1004) voru þibrandasynir. J>egar Flosi kom
aústr (1012) voru þeir hörabsgobar synir Ketils, þorvaldr og

ÞorKell fullspakr.

þá kemr ab segja af þeim bræbrum: Brynjólfi gamla, Ævari

gamla og Herjólíi; þeir þrír bræbr komu allir út sinn á hverju

skipi. þeir voru þorgeirssynir Vestarssonar göfugs manns
,

og

lfldcga hersbornir í Noregi, því slíka menn köllubu menn ugöf-

nga" og uágæta". Ekki er sagt hvaban þeir kæmi dr Noregi,

þd má mörg drög leiba til, ab þeir hafi komib lír þrándheimi.

Brynjólfs nafnib er þar tíbast; og er Brynjdlfr úlfaldi þó* einkar

merkr í sögum; enn fremr eru þeir bræor svo mjÖg venzlabir

hinum þrænzku landnámsættum þar eystra: dóttur Ævars átti

þibrandi, sonr Ketils þryms, en Fastnýju, ddttur Brynjólfs, átti

þorsteinn Skjölddlfsson, og eru þetta hvorttveggja þrænzkar ættir.

þeir komu út nokkru síöar en þeir þibrandasynir (herumbil 900),

og nam Brynjólfr Fljótsdal allan ab ofanverbu, Skribudal og Völlu,

og er þab landnám eitthvab mest og víblendast á Austfjörbum.

Spak-Bessi ÖzurarsonBrynjólfs sonar hins gamla var Fljótsdæla gobi

990 —1000, en Hólmsteinn, sonr hans, hafbi goborb þá er Flosi kom

austr (1012); má af því rába um aldr þeirra febga. Frá Herjólfi,

bróbur Brynjólfs, eru Breibclælir ebr Heydælir komnir. Frá hon-

um mun Hallbjörn sterki hafa verib kominn , er lib veitti Flosa,

og mun þab hafa verib þribja goba-ættin í Subr-Múlaþíngi.

Una hinn danska, son Garbars, mætti enn nefna til landnáma her.

Ilaraldr sendi hann til landsins til ab leggja þab undir konúng, og

skyldi hann gjörast jarl yfir (herumbil 895); þá var herabib farib ab

byggjast. Hann nam land í Fljótsdalsherabi nokkru fyr en Brynj-

ólfr gamli kæmi út. Hróar, sonr Una, átti systur Gunnars á Hlíbar-

enda, má af því marka aldr Una; encla mun Garbar hafa átt hann

í elli sinni, en Uni hlýtr ab hafa lifab fram yfir 910, en þá var

Hróar nýfæcldr er Uni fell.

Ef vér nú lítum í einu lagi yfir landnám í þessu herabi, þá

munum vér sjá, ab þab var æbi snemma, ab mcnn færi ab nema

hér land. Hér er bezt ab hafa þab fyrir leibarvísi, ab rekja

œttirnar nibr, svo lángt sem verbr, fram undir kristni, og sjá
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hva& margir li&ir þá eru komnir frá landnámsmönnum. þessi

a&fer& er óyggjandi, einkum þar, sem margar ættir ver&a sam-

hli&a, og allt kemr þó ni&r í einum sta&; munum vér þá sjá, a&

allr þorri af landnámsmönnum þar hefir komi& hínga& á árunum

890, og svo 10— 15 Srin næstu.

Elztir landnámsmenn í þíngum þessum veröa þeir þorkell

fullspakr, er Njar&vík nam fyrstr, því Ævar gamli átti dóttur

hans , en þi&randi átti dótturdóttur hans ; er hann því einum li&

eldri en þeir bá&ir þiörandasynir og Brynjólfr gamli og hans

bræ&r; enda mun þorkell fullspakr bæ&i hafa komi& nokku& gam-

all út, og líka einna fyrstr, og varla sí&ar en 890. því næst ver&a

þeir samhli&a: þi&randasynir og Brynjólfr gamli og bræ&r hans,

því þórir Graut-Atlason átti dóttur Brynjólfs hins gamla; líka sést

þa& á ættinni frá þeim þi&randasonum. Ketill þrymr var víst

sjötugr þá er kristni kom á íslancl (fæddr um 930), ogerþvíþi&-

randi, fa&ir hans, fæddr skömmu eptir 900. Einar hét sonarsonr

Graut-Atla, og var hann jafnaldri þorgils, fö&ur Brodd-IIelga, og

mun hann vera fæcldr um 920; er því a& sjá, sem Atli haíi veri&

nokku& eldri en Ketill þrymr, bró&ir hans, en bá&ir munu hafa

komiÖ út litlu fyrir 900.

þorsteinn hvíti er aptr einum liö ýngri en þessir, sem nú

voru taldir, því þorgils, sonr hans, átti sonarclóttur Graut-Atla,

en þar ver&r a& athuga, a& hann kom svo barnúngr út, og mun

útkoma hans því ekki ver&a sett öllu sí&ar en hinna, sem a&

frarnan er sýnt
;

því má enn vi& bæta um aldr þorsteins hvíta:

a& þau Ingibjörg kona hans og Ljótólfr goöi í Svarfa&ardal voru

bræ&rabörn; höfum vér því sett útkomu þorsteins hvíta um 900,

sem þó mætti vera vetri fyr eÖa tveim, því hann bjó fyrst á Sí-

reksstö&um nokkra vetr, á&r hann ílytti a& Hofi, en þa& hyggjum

vér hafi vaiia veri& laungu eptir 900, a& hann ílutti þánga&.

Enn sí&ar komu út þeir þorsteinn torfi og Lýtíngr, Ás-

bjarnarsynir
,

og eru ættir frá þeim einum Ii& sí&ar en frá þor-

steini hvíta; þeir voru samtí&a : Geitir Lýtíngsson og Brodd-

Helgi , sonarsonr þorsteins hvíta; einnig átti Brodd-Helgi Höllu,

clóttur Lýtings, en systur Geitis. þeir bræ&r munu því tæplega

hafa komi& út laungu fyrir 920. Hrafnkell Freysgo&i er sam-

hli&a þeim bræ&rum, nema ef svo kann a& vera, a& hann hafi enn

sí&ar komi& út, og hefir þa& fráleitt veri& fyr en eptir 920.

Ef vér nú skiptum landnámum í þessu héra&i í þrjá ílokka, þá
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hafa á árunum 890—895 komiÖ út þeir þorkell fullspakr, Uni danski

og ymsir aferir smærri landnámsmenn
;
því næst þeir Brynjdlfr gamli

og bræör hans, og Njarövfkíngar og þorsteinn hvíti, á árunum
895—900; þá eru því næst ymsir aörir, sem minna kveÖr afe;

en sífeastir allra eru þeir Krossvíkíngar og Hrafnkell Freysgofei (um

920)
, og eru þetta 30 ár efer meir, frá því herafeife tdk fyrst afe

^yggjast og þar til landnámum var afe mestu lokife. þegar Flosi

fconi austr (1011) voru uppi menn í fjdrfea life frá Brynjdlfi gamla,

Katli þrym og þorsteini hvíta, og kemr þetta allt vel heim um
^ienn sem her námu land 890— 900, og er þafe vifelíka og í Breifea-

firfei og Eyjaíirfei, þar sem land var numife um sama leiti.

I Skaptafells sýslu eru landuám ritufe eptir fyrirsögn Kolskeggs

hins frdöa. Kolskcggr var samtífea Sæmundi frdfea. Hann var breife-

dælskr at ætt, sjöundi mafer frá Ilerjdlfi, brdöur Brynjdlfs gamla.

Bæfei af þessn, og svo af aldri Finns lögsögumanns (1143— 1149),

má mí ráfea um aldr Kolskeggs
;
því þeir voru systkinasynir : Hallr,

fafeir Finns, og Kolskeggr. þetta þíng var ekki svo ýkja seint

numife. Ymsa, sem til Islands heldu, bar her aö landi, og ílengd-

ust sumir þcirra. Vör þekkjum hcr landnámsmenn , sem ver

eptir álitum verfeum afe kalla einhverja mcö þeim eldri, svosem

þdrö skeggja, er nam landíLdni, og eystri hluti sýslunnar er afe

sjá sem fyrst hafi orfeife numinn, enda voru þar hafnir nær. þórfer

skeggi bjd hér tíu vetr efer meira, áfer hann flutti sufer og seldi

lönd sín Ulíljdti. Svo er sagt, afe þafe væri 10— 15 vetr afe hann

bjó þar, áfer hann ilytti sufer á Ncs ; meir en 10 ár getr þafe þd

fráleitt hafa verife
,

því þdifer skeggi mun eflaust hafa komife

hfngaö til lands um sama leiti, sem aferir frændr hans, efea um

890, því fyr hdfust alls ekki ferfeir vestan um haf, og þafe er mjög

dlíklegt afe þdrfer haíi farife afe vestan fyr en eptir fall þorsteins

raufes, þd gctr þafe varla hafa verife sífear en 890; því sufer á Nes

var þdrÖr skeggi íluttr ])á er Kelilbjöm kom til lands, en engar

ættir eru þar eystra frá þdrfei, og má hann varla telja mcfe þar-

lcndum mönnum, og vcrfer afe telja hann sunnlenzkan landnáinsmann.

Mæra-ættin er ágætust í þessu hérafei aö austanveröu, en

þeir Freysgyölíngar aÖ sunnan. Vör skulum í fám orÖum geta

hvorratveggja. Rögnvaidr var jarl á Norömæri; en cr Haraldr

kom þángaö suör (867), þá gekk Rögnvaldr þegar til handa honum

°g gjörÖist aldavinr hans. þaö er auöseö á sögunum, aö Eysteinn



274 UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM

glumra, fabir hans, liafi þá verib andabr, því hvergi kemr hann

vib sögur, og verbr þab ab vera mishermt, ab Skagi Skoptason

hafi farib til Islands í Eyjafjörí) af missætti vib hann (Ldn. 3.

16), nema svo se, ab þetta haíi verib fyrir daga Haralds hár-

fagra, og hafi hann ílúib vestr um haf og hafzt þar vib, þángab

til landib for ab byggjast; má koma því heim á þann hátt, og

cr þab þá vottr þess, scm og ræbr ab líkindum, ab Eysteinn haíi

og verib Mærajarl (herumbil 800—820), scm Rögnvaldr sonr

hans; en af Upplöndum var þó ættin kynjub. Ivar, fabir Ey-

steins , er nefndr Upplendíngajarl
,
og hefir þá sonr hans meb

mæg&um komizt til ríkis á Mæri. Laungu síbar voru jarlar á

Upplöndum me& því nafni, svo sem fabir Hákonar Ivarssonar,

og hclir haldizt þar annar ættleggrinn, en hinn á Mæri.

Rögnvaldr átti Hildi, dóttur Hr<51fs nefju
;

þrír voru synir

þeirra: |>árir jarl þegjandi, Ivar og Hrólfr. Prillusonu átti hann

og þrjá: Einar, Hallab og Hrollaug, segir svo, ab þeir væri miklu

eldri en hinir skírbornu synir hans ; Ivar fell í Subreyjum, og

heíir þab verib eptir 880, því ekki fór Haraldr fyr vestrferb sína.

þab fer og milli mála, sem Vatnsdæla segir, ab Ivar haíi fallib í

llafrsíirbi, og haíi Haraldr þá geíib Rögnvaldi Orkneyjar í sonar-

bætr; því þá átti hann enn ekki ráb á þeim eyjum, nö neinum

löndum vcstr þar. Rögnvaldr sendi Sigurb, bróbur sinn , til ab

.stýra cyjunum ; hann re&st til fclags vib þorstein raub, og heíir

Uklcga lifab þeirra lengi", cn cflaust fer þab milli mála í Eiglu,

þcgar hún nefnir hann sem jarl í eyjunum, þegar Björn höldr

var útlægr gjor úr Norcgi (906; Egils s. kap. 33), enda er hann

ab eins uefndr þar í svip, og raskar þab ekkcrt sögunni, og má
þab vcl hafa verib Torf-Einar sem eptir hann kom í eyjarnar,

og sem vcr liöldum ab lifab haíi framundir 920, ef ekki lengr,

og vcrib þar jarl frá 890—920. þegar Einar fór vestr var Hróifr

enn heima mcb föbur sínum, og þeir Hrollaugr. Af Gaungu-Hrólli

og útfcrb hans hafa menn litla vitneskju í vorum sögum: en

eptir ]>ví sem næst verbr komizt, bæbi af vestrferb Haralds og

aldri Sigurbar jarls, og vibskiptum hans vib þorstein raub, ])á

eru allar líkur til þess , ab hann haíi ekki farib úr Norcgi fyr

cn svosern 890. Nú hafbist hann lengi vib á Skotlandi og í

Subrcyjum, ábr hann færi til Frakklands, og átti börn á Skotlandi,

því Helgi Ottarsson, Bjarnarsonar austræna, tók á Skotlandi ab her-

fángi Nibbjörgu, dóttur Kablínar Gaungu-Hrdlfsdóttur, Osvífr hinn
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spaki var elztr sona þeirra Nibbjargar og Helga. Ósvífr andabist

1016, snemma árs, áttræbr ab aldri, eba meir. Hann kemr fyrst

vib sögur þegar hann rebi draum þorsteins surts , litlu fyrir 960,

og er því fæddr herumbil 930—935. Kaðlín, amma hans, ddttir

Gaungu-llrdlfs
,

gæti eptir því verib fædd um 890, og hefir þá

Hrdlfr verib nýkominn vestr þángab ; en síban heíir hann hafzt

vib í víkíngu fyrir vestan haf ein 20 ár, ábr hann hæfi Frakk-

landsferb sína. þetta kemr vel heim vib þab, sem segir í frakk-

neskum annálum, ab Hrdlfr tæki kristni 912, og er þá sjálfsagt

ab hann hefir komib til Norbmandís á hinum sömu misserum,

enda er allt þab, sem í þeim annálum segir af honum fyrir

þann tíma, ckki annab en hegdmi. Af aldri Rúbujarla er hib

sama ab rába: þegar Olafr helgi kom í Norbmandí, árib 1013, réttum

hundrab vetrum síbar en Hrdlfr hafbi náb þar ríki, þá voru þeir

Rúbujarlar bræbr: Ríkarbr og Robbert , fabir Vilhjálms Bastarbar.

þeir voru í fjdrba lib frá Gaungu-Hrdlfi : (Vilhjálmr — Ríkarbr

— Ríkarbr — Robbert). Eptir því væri Vilhjálmr fæddr 912,

ef 25 ár eru ætlub hvcrjum; ber því öldúngis saman vib þab,

sem ver vitum; því árib 927 let Hrdlfr sverja hollustu-eib Vil-

hjálmi, syni sfnum, og cr hann þá kallabr ufrumvaxti" (ebr fyrir

innan tvítugt). En um Gaungu-Ilrdlf sjálfan vitum ver fyrir víst,

ab hann andabist 931, ebr tveim vetrum fyr en Haraldr hárfagri.

Rögnvald jarl brendu inni þeir synirHaralds hárfagra, Gub-

röbr ljdmi og Hálfdán háleggr
,
Snæfríbarsynir. En nú var Snæ-

fríbr ein afseinni konum J Iaralds ; hefir þab því varla verib fyrir

900, enda var þá Rögnvaldr mjög gamall.

})á voru þeir fjdrir á líli synir hans : Einar, Hrdlfr, þdrir

og Hrollaugr. Svo segir Einar í vísu sinni; en Hallabr er ab

sjá sein þá hafi verib andabr, hann var og minnst virbr þeirra

bræbra. Hrollaugr mun þá hafa verib kominn til Islands. Eptir

ab þeir voru farnir úr landi: Hrdlfr og Einar, felldu þeir febgar

ekki skap saman, og var Hrollaugr um hríb meb Haraldi konúngi

og gjörbist honum vingabr, og fdr til Islands, ab lians rábi, meb

konu sína og sonu. Hann kom ab í Leiruvog á Nesjum. Heíir

þab líklega verib fyr en þdrbr skeggi kæmi þángab subr, en

þd hefir ab líkindum ckki libib lángt í milli þess, ab þdrftr skeggi

fiuttist subr, en llrollaugr austr, og lítr næstum svo út, sem þeir

hafi skipt um bústabi. þab mun því varla skeika miklu, ab setja

<
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útkomu Hrollaugs um 900. Özur, sonr Hrollaugs, var móöurfabir

Halls á Síöu. Hallr er fæddr um 950, og lætr þao nærri, aö

Ozur, aíi hans, hafi fæözt um sama leiti og Hrollaugr kom út.

Austanlands eru og mörg landnám af Vors í Noregi, þó

mest í Skaptafells-þíngi. Loömundr hinn gamli er nefndr; hann

er hinn einasti af hamrömum mönnum af Vors, sem ver þekkj-

um, hann kom aö Austrlandi meö Bjólfi, fóstbróöur sínum. LoÖ-

mundr bj<5 síöan á Sólheimum. þórir hinn háíi og Krumr komu af

Vors og námu land í Suf)r-Múlaþíngi ; enn má nefna Ulf hinn

vorska, er Vorsar eru frá komnir í Skaptafells þíngi, en nafntog-

aöastr og ættmestr maor á Vors hefir þó Böövar hinn hvíti veriÖ,

og eru SíÖuinenn komnir frá honum. I þeirri ætt hafa hlotiÖ aÖ

vera miklar fornsögur. þcir töldu ætt sfna frá Hrólíi í Bergi,

syni Svasa jötuns noröan af Dofrum. Ættin er svo : Hrólfr úr

Bergi — Sölgi konúngr — Kaun konúngr — Svína-BöÖvar —
• • /

þórir konúngr — Orn hyrna konúngr — Án — þorleifr hvala-

skúfr — Böövar snæþryma — þorleifr miölúngr — Böövar hvíti

;

Böövar var því ellefti rnaör frá Svasa jötni. En þaö er um þetta,

eins og allar aÖrar sögur aö austan , aÖ þær eru HÖnar undir

lok, því sögumennina vantaöi til aö rita þær. En Síöumenn voru

helgir menn í fornum siö, og má víst ætla , aö þeir hafi vitaÖ

margt nm uppruna œttar sinnar. Miklar hainíngjur og sterkar

fylgÖu þessari ætt: þiÖrandi, er dísir vógu, var sonr Síöu-Halls;

og dísir skildu ekki viÖ þorstein bróÖur hans fyr en á banadægri.

þetta var nú eptir kristni ; en miklum mun máttkari munu þó

þessar vættir hafa veriö í heiÖni
,
og er cptirsjá mikil aÖ vita

nú svo lítiö af öllu þessu. BöÖvar nam Alptafjörö, og bjó aÖ

Hofi og reisti þar hof mikiÖ. SíÖan runnu þær saman í eitt,

Mæra-ætt og SíÖumenn, því þorsteinn Böövarsson átti þórdfsi Öz-

urardóttur, Hrollaugssonar
,
og var Hallr á Síöu þeirra son , en

Hallr mægöist Njarövíkíngum
,
og úr því voru Síöumenn ríkastir

um allt Austrland og þó víÖar væri leitaÖ.

þaÖ er aÖ sjá, sem BöÖvar haíi komiÖ síÖar út en Hrollaugr,

því þorsteinn
,
sonrBöÖvars, átti sonardóttur Hrollaugs, en ekki

verÖa nú aörar líkur dregnar aö því, ])ó oss þyki líkast aÖ svona se.

þá er aö segja frá Freysgyölíngum. þeir eru komnir af

Birni bunu. Um hans ættmenn er svo mikiö taliö, aö her er ekki

þörf aö geía nema hins helzta. Björn buna teljura vér eflaust aö

veriÖ hafi hersir í Sogni, og mun þaÖ án efa rángt, aö í einu
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miÖr merku handrití af Víga-Glúmssögu (kap. 1) er hann kallaör

hersir í Raumsdal. Veörar-Grímr faÖir hans var hersir í Sogni,

og Eylaugr, lángaíi Gríms, er enn talinn hersir þar; svo þaö er

auÖseÖ, aÖ ættin er þar ílend frá aldaöÖIi, og lengst fram í forn-

eskju, og svo var enn um alla daga Haralds hárfagra, aö hersar

voru í Sogni af þeirri ætt, þángaö til synir Heyjángrs-Bjarnar

fóru til íslands (hfertaibil 930).

Björn buna mun hafa lifaÖ, sem sjá má af ætt hans, nokkuö

framyfir 800. Kona hans var, sem aÖ framan er getiÖ, Velaug

Ketils dóttir veörs, systir Vemundar hins gamla. Synir þeirra eru

þrír nefndir: Ketill flatnefr, Hrappr og Helgi. Ættir þeirra Ketils

ogHrappsfóru úr landi vestr um haf, um öndverÖa daga Haralds

hins hárfagra, og tóku þar allir kristni. Frá Katli ílatnef eru komnir

BreiÖfirÖíngar og EyfirÖíngar; Helgi bjóla fyrir sunnan, en fyrir

austan Ketill fíflski í Kirkjubæ. Hrappr var ýngstr þeirra bræÖra;

frá honum eru komnir Valþjóflíngar syÖra (frá Örlygi gamla),

og Haukdælir og Mosfellíngar (frá þórÖi skeggja) , en GoÖdælir

nyrÖra.

Helgi, þviÖi sonr Bjavnav bunu, vavö einn eptiv ( Novegi

sinna kynsmanna, og voru þeir lángfe&gar enn hersar í Sogni

um hríö, nærfelt um alla daga Haralds hárfagra. En á þeim tíma

haffei fariö til Islands gjörvallr frændlý&r þessi, sem var fyrir

vestan haf. Um sfóir bar og aÖ sama brunni fyrir hinum, enda

var nií oröin önnur öld í Noregi, og kom þaö mest niÖr á hers-

um og stórmennum landsins, og dró aÖ því, aÖ ílesta fýsti úr

áþjáninni, þá sem dugr var í og muna máttu betri æfina í hinum

forna siÖ. Heyjángrs-Björn er síÖastr nefndr hersir í Sogni af

þeirri ætt, og hafÖi sú nafnbót gengiÖ þar í þeirri ætt um mörg

hundruÖ ára, svo lángt, sem menn vita fremst aö segja. Asbjörn,

sonr Heyjángrs-Bjarnar, fýstist tilíslands og f(5r meÖ allt skuldaliö

s itt, bræör, börn og konu ; hann andaÖist í Iiafi, en synir hans

námu IngólfshöfÖahverfi
,

og var höfuöból þeirra aö Sandfelli

;

fyvirmaör þeirra bræöra var Özur, faÖir þórÖar Freysgoöa. þessi

^tt er kölluö FreysgyÖlíngar.

Mönnum kynni aÖ þykja full orsök til aÖ telja Björn bunu
*m3Ö forneskju-ættinni, sem jafnan liggr fyrir framan hverja ætt

í norrænum ættum. Enginn er svo alkunnr í fornum fræÖum sem
Björn buna, því næstum allt stórmenni á Isiandi ev komiÖ frá

honum, og áör en ísland bygÖist gengu tettii' frá honum bæÖi
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í Noregi og svo um öll Vestrlönd: Irland, England og Skotland,

og allar Vestreyjar, og er enginn í sögum jafn-kynsæll sem hann

;

en þab er annab, ab þegar kemr tvo eba þrjá libi fram yfir land-

námstíb, þá má nœstum ætíb gánga ab því vísu, ab þá er

mabr kominn fram í fomeskju; er því ætíb rettast, ab byggja

sem minnst aldr landnámsmanna á því, hvcrnig talib er aí> framan,

áí)r þeir komu til lands, heldr á hinu, hvernig talib er hér á iandi.

Enn fremr er þab mjög athugavert, ab þær tvær ættir : Olfusínga-

kyn og ættmenn Bjarnar bunu, koina saman í forneskju. Vatnar,

sonrVikars konúngs, cr liggr í Vaínarshaugi á Hörbalandi, nálægt

Hákonarhellu, átti tvo sonu : Snjall og Hjaldr, er báfeir liggja í

Bræbrahaugi áHallandi. Olver barnakarl er nú talinn sonarsonr

Snjalls (Snjallr — Einar — Olver), cn Björn buna sonarsonr Hjaldrs

(Hjaldr — Grímr hersir í Sogni — Björn buna) , en bábir þeir

Björn og Ölver eru því r&ttir fjórmenníngar frá Vikari. Nú ])ekkj-

um ver engar fomar ættir jafnmiklar, er svo eigi eina sögu

bábar, sem þessar tvær: Ölvusínga, og ætt Bjarnar bunu; bábar

voru fyrir vestan haf, og höíbu þar öll lönd undir, ab kalla má,

og voru á marga lund venzlum og mæg&um bundnar, og síðast

leita&i Au&r djúpaubga í þá ætt kvonfángs Olafi syni sínum;

svona var frændsemin rík. Nú þú ab ættin frá Birni búnu se

svo margkvíslub, þá má þó öllu koma heim, enda höfum ver

fyrir satt, ab þeir þrír haíi verií) bræbr: Ketíll flatnefr, Hrappr

og Helgi, og raskast þá ættin í engu. Frá Helga eru flestir

lioir, en þvínæst frá Katli, en fæstir frá Hrappi, sem ao framan

er sýnt. Helzt er torfæra á, aí) koma heim ætt Heyjángrs-Bjarnar,

því liÖirnir eru þar svo margir, þ<5 má þab, og jafnar allt sig

þegar lengra kemr fram. Asbjörn er svo lángt fram kominn frá

Bimi bunu
,

og þó* er þab raunar Özur, sonr hans, sem telja

má landnámsmann
,

því fabir hans andabist á leibinni, og verba

libimir svo margir, ab meir cn góbu háfi þykir gegna, þegar

borib er saman vib hinar greinirnar af sömu ættinni. Aubr djúp-

aubga og systkin hennar, þúrbr skeggi og Örlygr (fæddr um 840)

voru öllsaman barnabörn Bjarnar bunu , en Özur er iimti mabr

frá Bimi (Björn buna — Helgi — Helgi — Hcyjángrs-Bjöm —
Ásbjörn — Özur). En þegar hinar ættirnar cru taldar fram,

þá jafnar allt sig, sc líka litib til, hve síbla þessir komu út. Ás-

björn cr jafnhliba Olaíi feilan, en Ozur þdrbi gelli (fæddr una
••

910); þ<5 heíir Ozur hlotib ab vera töluvert cldri en t>ó*rbr gellir,
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en þá jafnar þab upp, ab Olafr feilan var ýngstr barna þorsteins

raubs, svo von er til ab allt se nokkru síbar í Breibfirbíngakyni.

Ozur mun heldr naumast hafa komib til lands fyr en æbi seint

á* landnámstíb, nálægt 920 eba þar á borb vib, því í Skaptafells-

sýslu sunnanverbri uvbu lönd svo seint numin. Ab Özur hafi komib

seint út sest á því, ab sonr hans var þörbr Frcysgobi, sem lifbi

framyfir kristni, og er Eyjiílfr grái, sonr þdrbar gellis, öldúngis á

teki vib hann, og bábir jafnhliba frá Birni bunu. Menn gæti ml

haldib, ab tveir Helgar væri taldir fyrir einn í ætt Heyjángrs-

Bjamar, en ver sjáum ab þess gjörist cigi þörf, og ab þab í raun-

inni fer bezt sem þab er. Hitt mun og tíbara, ab menn felli

Úv libi, einkum þar sem febgar heita sama nafni, en hitt er mjög

sjaldgæft, ab vib se bætt. I Njálu (kap. 96), þar sem ætt Flosa

er talin, er og fellt úr annab Helga nafnib, of ógáníngi, sem opt

ber vib. En í Landnámu cr ættin svo opt rakin, og enn víbar,

og ætíb eins, og hyggjum ver, ab þeir hali rettast, sem flest hafa,

en ekki hinir, sem tír fella. I Njálu er og optar en einusinni

fellt úr, og þab úr ætt Njáls sjálfs, sem þ<5 mátti vera kunnugast

þeim er ritabi; en í Landnámu er flest, scm ættum vib kemr,

bezt og rettast sagt, þo á stöku stab kunni útaf ab bregba, en þá

er sem optast svo, ab abrar sögur hafa sama gallann, svo menn

verba ab retta þab eptir álitum, en sjaldnar af því, ab í öbrum

sögum se sagt rettara, og þð Landnáma se margbrotin, og hægt

ab fara villt í slíkum ættagrúa, þá er þó varla nein saga jafn-

áreibanleg, sem hún ; ættirnar kunnu gömlu fræbimennirnir svo

ekki skeikabi, og ættvísin var hjá oss grundvöllr og kjarni allrar

sagnafræbi.

J)ab eina, sem fella verbr úr, er þab, scm segir um ætt

Onúpa-Bárbar ; enda raskar þab engu, því hann kom ekki út meb

hinum, og liggr því fremr í auguin uppi ab honuin er skotib inn

U œttina. ^ |j^HV:viÉi- " • Éfrk -ya
j

fljj^l^^TOWwW
FI08Í, sonr JxSr&ar Frcysgoba, átti ddttur Halls á Síbu. Nú

er merkilegt ab sjá, hvernig allar ættir um AustfjÖrbu voru venzl-

abar koll af kolli , sunnan frá Freysgyblíngum og austr í Vopna-

Qörb , svo allt var ein kynslob ab kalla; hafa engir kunnab

svo vel, scm Austíirbíngar, ab bindast tengdum og auka svo ríki

sitt; fyrir því kvab og mikib ab þeim á alþíngi , ab allir fylgd-

ust ab, og letu hib sama yfir sig gánga.

Ver viljum q\\\\ ab lyktum to.lja af landnámsmönnum Kctil
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hinn fíílska, son Jórunnar mannvitsbrekku, dóttur Ketils fiatnefs.

Hann var einn af liöi Ketils flatnefs , sem þángaö komst austr

;

hann var og kristinn. Sonarsonar-sonr hans var Surtr. Njála

kallar hann Asbjarnarson, þorsteinssonar, Ketils sonar hins fíflska,

og svo nefnir Flosi hann , er hann kaus hann í tólf manna dóm

eptir vígiö Höskuldar (1011; Njáls s. kap. 123). En Landnáma

kallar hann þorsteinsson, Asbjarnarsonar, Ketilssonar (Ldn. 4. 11);

látum vér ósagt, hvaö hér er sannara. Ketill bjó í Kirkjubæ,

og reisti kirkju á bæ sínum, í staö þess aö heiönir menn reistu

hof. þaö hefir aö líkindum veriö hin fyrsta kirkja á landi hér,

og hans ættmenn voru þeir einustu , sem stööugt héldu kristni

;

á miöri tíundu öld hafa þeir einir veriÖ kristnir á öllu landi.

Surtr var kristinn, þcgar þángbrandr kom til Islands. þeir feÖgar

allir voru hinir siÖbeztu menn, og spakir og góÖgjarnir.

Um AustfirÖi má segja, aö þar var suÖrænna fólk, ef svo

mætti aÖ orÖi komast, og blíöara, og goöhelgi meiri en annarstaöar

á landi, svosem Njarövíkíngar
,
SíÖumenn, Mærir, Freysgyölíngar

og síöast ættmenn Ketils fíflska; slíkir menn, sem Hallr á Síöu,

mega heita helgir menn
,
og er ekki iim aÖ tala, aÖ þetta hefir

legiÖ í ættunum og jafnvel fylgt nafni ; enda er nú merkilegt,

aÖ hvergi á landi eru jafnmargir hvítir menn, sera á Austfjöröum,

svo hétu þar tveir hinir mestu landnámsmenn : þorsteinn og BöÖ-

var, og er þaö athugavert, hvernig þessi ættarnöfn lýsa ættunum

betr en allt annaö. AnnarstaÖar á landi bregÖr raunar líku fyrir,

svosem um Goödæli, Gest hinn spaka o. fl., en miklu strjálara; en

þá eru þar og á hinn bóginn miklu stórfenglegri menn, og svosem

meira risakyns, sem Mýramenn : Egill og Skallagrímr; slíkir menn

finnast ekki á AustfjörÖum, og er merkilegt aÖ sjá, hvernig slíkt

getr eins og legiÖ í landi; flestir hamramir menn, sem til landsins

komu, voru af Hálogalandi, en þeir komu flestir annarstaÖar aö

landi; þó finnast á AustfjÖröum menn , sem eigi voru einhamir,

svo sem Ketill þrymr hinn ýngri, og liföi hann þó fram yfir kristni,

þegar öll forneskja var heldr farin aö dofna, og má óhætt ætla,

aö til forna hafi meir kveöiö aÖ þessu í þryms-ættinni , sem og

víst mun hafa veriö kynjuö frá jötnum, sem nafniö sýnir. En

mestr tröllskapr var í Loömundi gamla, og hefir hann veriÖ einna

hamramastr þeirra, sem hér til lands hafa komiö. ViÖreign hans

viÖ þrasa í Skógum cr alkunn
,
og er þaö kynlegt, aö svo trölls-
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legr mabr skyldi koma af Vors, því þar var allr annar héraos-

bragr, enda bjd Lobmnndr gamli úti á þulunesi, nokkub nr bygb.

I Rángárþíngi er clztr og frægastr allra landnámsmanna Ketill

hængr. Hann nam alla Rángárvöllti, milli þjdrsár og Markarfljóts,

(jalls og fjöru milli; þab er eitthvcrt meb víbáttumestu landnámum á

Öllu landi, en síban bygbu margir stórættabir mcnn í hans landnámi.

þar má sjá, hvab dræmt landib bygbist framanaf; ])ví þó Kctill

"væri annar fyrstr landnámsmabr, þá leife þó fram undir lok land-

uámstíbar, ábr fullbygt væri í hans herabi
,

því þeir, sem fyrstir

komu ab landinu, helgnbu sér miklar aubnir, og þurfti lángan

tíma ábr þær yrbi albygbar. Ketill var, sem ábr er getib, iir Natunu-

dal, og af Hrafnistuætt, en ílúbi land vegna dráps Hildiríbar sona

(877), vetri fyr en Skallagrímr kæmi ut, þrcm vetrtim síbar en
9 f

Ingólfr færi ab byggja landib, en sama sumarib og íngólfr reisti

bæinn í Reykjavík. þeir hofbu samílot til Islands Ketill hængr

og Baugr fóstbróbir hans. KetiII bjó hinn fyrsta vetr (878) ab

Hrafnstóptum, en reisti næsta sumar (879) bæinn ab Hofi, og reisti

þar hof mikib. þetta ár fæddist Hrafn, sonr hans, er fyrstr var

lögsögumabr á íslandi 930—950. llrafn er, ef til villj hinn fyrsti

niabr, sem fæbzt hefir hér á landi, og ber þab merkilega saman,

ab hann skyldi og verba hinn fyrsti lögsögumabr.

Vér höfum sögur af þremr landnámsmönnum, ab konur þeirra

ólu barn sama árib og þeir tóku sér bustab, en þab eru þeirlngi-

mundr gamli, Helgi hinn magri og Ketill hængr, má nú af þessu

sjá aldr Hrafns, því hann lét af lögsögu 950, og mun hafa and-

azt þab ár; hefir hann þá haft cinn um sjötugt; en ekki er hann

elztr sona Hængs, en líklega fremr meb ýngstu börnum hans.

Vestar hefir hiotib ab vera miklu eldri, því Ofeigr grettir (+ hér-

umbíl 908) átli dóttur hans, og Stórólfr líka, ab öllum líkindum, því

bann var aíi Hámundar, (öbur Gunnars á Hlíbarenda; enda segir:

ao Hængr færi til Islands meb íngunni konu sína og sonu þeirra;

h afa því elztu böi*n Ketils verib frumvaxta, er hann kom ót, og
uiun Ketill sjálfr ekki vera fæddr síbar mikln en svosem 940,

°£ Ivomib út híngab nær fertugu ; hér á Iandi höfum vér engar

Sogur af honum, hvab lengi hann háfi lilab. þab er vitaskuld,

ao hann var laungu andabr ábr en málin risu upp í Fljótshlíö-

in^i (um 930).

J9
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Baugr, fóstbróbir Hængs, átti kyn fyrir vestan haf, því sjálfr

var hann af írskri ætt, og er Kjarvalr Irakonúngr talinn lángafi

hans (Kjarvalr — Kjallakr — Raubr — Baugr). Ekki þorum

vér ab segja, ab þeir hafi verio bræor þorsteinn svarfa&r og Baugr,

en bábir voru þeir Raubssynir og úr Naumudal, svo eflaust eru þeir

náskyldir. Askell hnokan hyggjum v&r hafi komib út meb Baugi

;

hann var fræncli Baugs, því Kjarvalr konúngr er líka talinn láng-

aíi Áskels (Kjarvalr — Dufnjáll — Dufþakr — Askcll); sá

Kjarvalr hefir, sem á ættinni má sjá, lifaí) um 800. Jón biskup

helgi er í sjöunda lib kominn frá Askeli; má því ætla, ab Askell

se meí) fyrri landnámsmönnum. Baugr hefir víst verib nokkub

ýngri en Ketill hængr, fóstbróbir hans, því Gunnar, sonr Baugs,

átti Hrafnhildi Stórólfsclóttur, sonardóttur Ketils hængs, og er þab

ab sjá, sem synir Baugs haíi verib frumvaxta, ebr þó á úngu skeibi,

þá er málin urbu f Hlíbinni.

I landnámi Ketils bygbi Sighvatr hinn raubi ; hann kom miklu

síbar út, því kona hans var Rannveig, dóttir Eyvindar lamba og

Sigríbar á Sanclnesi. Eyvinclr fékk Sigríbar vetri eptir dráp þór-

ó*lfs (878) er því Rannvcig ekki fædd fyrir 880, og lætr þá nærri

eptir aldri hennar, ab Sighvatr hafi komib út um 900. Nú eru

tvídeildar sagnir um ætt frá Sighvati rauba. Landnáma kallar

Sigmund son Sighvats , en sonu Sigmundar telr hún tvo: Mörb

gígju og Sigfús, föbur þráins og Sigfússona, en dætr tvær: þor-

gerbi, er átti Önnnclr bílclr. og Rannveigu, móbur Gunnars á

Hlíbarenda. í öllum þessum libum sleppir nú Njála Sigmundi;

hún nefnir þrjá sonu Sighvats hins rauba: Mörb gígju, Sigfús

fóbur þráins og Sigfússona, og Lamba föbur Sigmundar. Rann-

veigu kallar hdn uSigfúsdóttur, Sighvatssonar hins rauba, hann var

veginn vib Sandhólaferju^ (kap. 19), en þab er varla annab en

misgáníngr eba rltvilla, því ckki var Rannveig systir þráins, en

systir Marbar gígju var hún ; enda var þab Sigmundr, en ekki

Sigfús, er veginn var vib Sandhólaferju. Nú ef vér gáum betr

ab ættinni, þá mun brátt sjást, ab tvísýnt er, ab þau systkin hafi

,
getab verib börn Rannvcigar og Sigmunclar Sighvatssonar. Mörbr

gígja andabist um 971, og var þá mabr gamall, sem Njála segir;

v6r hyggjum hann hafi verib um sextugt, og er hann þá fæddr

um 910; en Rannveig kona Sighvats rauba fæddist eptir 880, og

hvernig skyldi hún þá vera amma Marbar; þetta hlýtr ab fara

á milli mála; þó var þorgerbr, er Önundr bíldr átti , enn eldri;
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þab var um 930 ab Önundr bíldr, mafer hennar, var veginn
,
og

fáui vetrum síbar voru þeir frumvaxta synir hennar, og fékk Ei-

lífr aubgi cl(5ttur Ketilbjarnar ab Mosfelli. þorgerbr mun ])ví vera

fæcld litlu eptir 900, og gctr hiín meb engu móti verio sonar-

dóttir Sighvats rauba. Sama er ao segja um Rannveigu, mdöur

Gunnars á Hlíoarenda. Rannvcig giptist sama ário sem málunum

lauk í Fljótshlíbinni : afaldri Gunnars á Hlíbarenda (hann var fæddr

um 945) má nií sjá, ab þetta heíir verib nálægt 940 ab Rannveig

giptist Hámundi, og mun hún vera fædd litlu fyrir 920; hefir

hún þá verib vel sjÖtug ab aldri, er Gunnar var veginn, sonr

hennar (990), og vcrbr hér hib sama ofan á, ab mcb engu mdti

heíir hun verib sonarclðttir Rannveigar Lambaddttur. Nií þykir oss

fullvíst, ab ekkert af þcim systkinum hafi veribbarn Sigmundar, nema

svo sc ab Sigmundr haíi verib fyrri konu barn Sighvats hins rauba, og

meb því einu móti getr Sigmundr hafa verib fabir Marbar gígju og syst-

kina hans. Vib aldr Sighvats rauba félli þab mæta vel, ab þau syst-

kin hafi öll verib hans böm. SéRannveig fædd 882, sem nærri mun
láta, þá fellr þab vel ab börn hennar hafi fæbzt á árunum 905—920,

og mun þorgerbr vera elzt þeirra systkina, en Rannveig ýngst

og Sigfus, fabir þráins, en Mörbr gfgja í mibib. J>egar málunum

lauk í Fljótshlíbinni (um 935) var Mörbr frumvaxta; hann hófst

þá til hinnar mestu mannvirbíngar. Hann er talinn meb mestu

hofbíngjum sunnanlands 940, en Hrafn lögsögumabr er ekki nefndr,

enda var þab Mörbr, sem um mibja þessa öld og fram á banadægr

uiá kalla allsherjargoba Ríingæínga; olli því spakleiki hans og lög-

vizka. Lögin voru enn úng í landinu, meban hann var í broddi

lífs síns ; má meb vissu ætla, ab hann hafi góban hlut átt í laga-

setníngu þessa lands; hann var mestr lagamabr á Islandi um sína

daga; uþ(5ttu engir lögiegir ddmar nema hann væri V En lengi

síban eimdi af því, ab lögvitrastir menn voru á Rángárvöllum.

Njáll má ætla ab lög hafi numib abMerbi; en Njáll var síban laga-

Öldungr Islands nærfelt líálfa öld; hann kendi þóihalli lög. þegar

Njál leib, kunni Skapti bezt lög; hann var og Úr næsta hérabi,

°g samþíngismabr þdrhalla. Helir síban aldrei neinn svo vel kunnab.

Meb þeim, er allra síbast komu ut og bygbu í landnámi Hængs
ao honum láinum, má telja þá þorstcin og þorgeir bræbr, sonar-

fionu Ulfs gildis á þelamork, ríks hersis, er IJaraldr hárfagri lét

drepa, þetta var á ofanveibum dögum Hrafns Hængssonar. Ymsa

\9*
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abra má tilgreina, er se'mt komu út, ])essa nefnum ver helzt, því

af þelarnörk em svo fágætar ættir á Islandi. Geta verbr her enn

einnar sögu af Rángárvöllum : þátfarins af Ormi Stórólfssyni
;
þab

er gömul saga en blandin mjög. þórálfr Skólmsson segir ab

væri frændi hans; getr þab vel verib, því báoar voru ættirnar af

Hálogalandi, þeirra Skólms og Orms; en eíi gctr á verib hvort svo

kemr saman æít þeirra, sem í þættinum segir. þórálfr Skólmsson

er fæddr 942, því hann var 18 vetra í orustunni í Storb á Fitjum,

hefir hann verib miklimi mun ýngri en Ormr. En ekki mun

efandi ao þeir átt hafi aílrannir meb sér, sem ágættar voru um allt

land, því svo segiv í Grettlu (kap. 58): (t
ab þab var flestra manna

ætlan, ab Grettir hali stcrkastr verib á landinu, síban þeir Ormr

Stórólfsson og þdrálfr Skdlmsson lögöu nlít aflraunir". Her verör

ao eins ab gæta þess, aö Ormr var ömmubröoir Gunnars á Hlíö-

arencla; því getr cngin tilhæfa verio í því, scm segir um ao

hann haíi borib siglutröb úr nafna sínum Orminum lánga, í augsýn

Eyríks jarls, nema cf svo skyldi vera, aí) forn saga væri hor hcim-

fævo uppá Eyvík javl, og er líkast ab eldri saga hafi verib til um
trjáburö Orms, en þrjii fet gekk hann meo treo, og er þaí) vottr

þess, aÖ eitthvab fornt muni í sögunni vera. Sagan um Asbjörn

pruba ogMenglöb er mjög ágæt, þab er fom saga, og miklu eldri

en Islands byggíng, sýna þab kvæbabrotin í þættinum, sem vel-

flest eru forneskjuleg og ineb i'ullum eddubrag. Hitt mun og satt,

ab Onnr Stórólfsson hali verib fóstbróbir Asbjarnar priiba, því svo

segir Asbjorn sjálfr í banaób sínum. Orms og Stórólfs nafnib

er M'ttar nafn í Hrafnistukyni. Nil hafa líklega í þeirri ætt gcngib

fornsögur af Orini Stórólfssyni , líkt og af Katli hæng gamla og

Grími og Ani, og þóri liálegg og mörgum öbrum í þeirri ætt; en

þessi Ormr Stórólí'sson bar sama nafnib, og var borinn í sömu

ætt, en var sjálfr ramr ab aíli og tröllaukinn ; fór þá, sem mÖrg

dæmi eru til í sögum , ab forneskju-sagan festist vib hann , og

eigum ver því ab þakka, ab hún hcrir ekki libib undir lok, ber

jafnan eitthvab satt til alls
,

og svo er her; þab sem segir um
Orm, er hann bar hcyib, og slátt hans, er mjög merkilegt, og

svipab öbrura Hrafnistusögum , svo sem því, er segir um Ketil

hæng gamla, og aQraunir hans vib föbur sinn. Hafa margar söguv

verib í þessari ætt um tröllskap þeirra Ilrafnistu manna, enda eirndi

lengi af því í ættinni, ab þar voru menn rammari en abrir.

Fyrir austan Markarfljót milli og Eyjafjalla námust miklum
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mun síoar lönd en á Rángárvöllum. Agætastr þar er Hrafn

hinn heimski, sjötti mabr talinn frá Haraldfhilditönu (þrándr gamli

— þdrólfr voganef — Vemundr orblukárr — Ævar — Valgarbr

— Hxafn heimski; Landn. 5. L, Njáls s. kap. 25), hann kom úr

þrándheimi , hvovt sem nú má kalla œtt hans flenda þar eíi eigi.

<(Hann var hib mesta göfugmenni". Jörundr gobi var sonr hans;

hann cr og talinn meb landnámsmönnum, og nam land fyrir vestan

Pljdtj og bjó á Svertíngsstöbum ; f<5r hann eldi um land ab fornum

iaridnáma sib, bygbi hof og Iagbi Iönd til. Jörundr gobi er talinn

nieb mestu höfbíngjuni á landi eptir landnám. Jlann átti þorlaugu,

dtíttur llrafns Hængssonar. Mcb því móti komst hann ab Hofslandi

eptir dauba Hrafns (950) og ab goborbi þeirra Hængssona. Synir

i'eirra Jörundar og ])orIaugar Hrafnsdðttur voru þeir Ulfr örgobi

og Valgarbr grái. Nú tvídeildust œttirnar frá Jörundi goba. Dal-

verja goborb, er kallab var síban fyrir austan Fljdt, tdk Ulfr örgobi,

sonr Jörundar. En Valgarbr grái fekk Hofs land, og goborb þab er

þar fylgbi meb, eptir föbur sinn. þribja fornt goborb á Ráng-

árvöllum hafbi Mörbr gígja. Hann átti Unni eina dóttur barna;

hennar fekk Valgarbr (herumbil 972) og komst svo nærfellt allt

Rángárþíng í ætt Jörundar. Nú má af þessu vel sjá um aldr og

útkomu Ilrafns hins heimska; þab er þá aubseb, ab hann er ekki

meb clztu landnamsmönnum
,

því hann er einum lib síbar, en

Ketill hængr, en jafnliba Hrafni Hængssyni, þar sem hann átti

ddttur Hrafns. Nú fæddist Hrafn 879; nokkru eldri mabr mun

þd Hrafn heimski vera, og lætr nærri ab hann haíi komib út um
aldamótin 900, og sest af því, ab æbi scint varb numib milli Eyja-

íjalla og Markaríljúts. Ekki tjáir ab miba aldr Ketils vib ættlib-

ina frá Haraldi hilditönn. Se Hrafn heimski fæddr um 870,

þá ætti þrándr hinn gamli ab vera fæddr um mibja áttundu öld

(um 740), en þafe er nú ekki áhorfs mál , ab Haraldx hilditiinn,

^abir hans, lifbi laungu fyr í forneskju; vili menn fara eptir ætt

UrafnSj þá hefbi Haraldr hilditönn átt ab lifa fram á mibja átt-

l,ndu öld , en þó* hafa menn sett aldr hans og Brávallabardaga á

'"ndverba þessa öld (,um 720) og kemr þab þd í bága vib þá einu

æ *t, sem talin cr frá Haraldi. Hrafn hciinski mun hafa andazt fyrir

^^0; .lörundr, sonr hans, er talinn meb höl'bíngjum landsins um 940.

Jöruhðr var þálátinn er Njála hefst, um 969. Hrafn hinn heimski

va v aíi Valgarbar grá (í 1009), en lángafi Runúlfs í Dal (fæddr um
940); má af öllu þessu allvel ætla á um aldrHrafns lúns heimska.
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Af þeim, sem land námu fyrir austan Fljdt, skulum vér ab lykt-

um ab eins nefna Ásgerbi, dottur Asks hins dmálga. Haraldr hinn

hárfagri hafbi látib drepaOfeig bónda hennar, ágætan mann (hersi) í

Raumsdal. Ásgerbr fó"r til Islands meb þorgeir gollni, son SÍQUJ og

þdrdlf, bróbur sinn. Síban giptist Ásgerbr annab sinn, hér á landi, og

átti þorgeir hinn hörbska, er híugab kom ur þrándheimi, og bjó* í

Holti undir EyjafjöIIum. Holta-þórir var þeirra son, þorgeir skorar-

geir var hans sonr, enNjáll var son þorgeirs gollnis ; voru þeir bræbr-

úngar. Njáll ogþorgeir skorargeir, þó* Njáll væri þeirra mikiu eldri.

því fylgbi þorgeir skorargeir og svo vel Kára ab hefndinni eptir

Njáls-bvennu, ab hann var Njáli skyldastr. þeir febgav, Holta-þórir

og Skorargeir, hafa án efa haft goborb fyrir ausían Fljdt (Landn. 5.

2). Merkilegt er þab, ab Njála kallar Ásgerbi móbur Njáls, þar sem

])<5 er víst, ab hiín var amma hans, og mó*bir Gollnis, en þdrdlf

kallar hun föbur Gollnis (Njála kap. 20).

Enn má til greina af landnámsmönnum Ásgeir kneif, Oleifs son

hins hvífa, en ddtlurson þorsteins haugabrjdts
,
því frá Ásgeiri eru

komnir tveír biskupar á landi her: Jón biskup hinn helgi og þor-

lákr biskup. Asgeir er talinn lángaíi Jdns biskups Ogmundssonar

(Ásgeir — þorkell — Ögmundr — Jdn); sé hér engum lib ur

sleppt, þá hlýtr Ásgeir ab hafa komib mjög seint ut, og eptir

landnám, því Jdn biskup er fæddr 1052 en andabist 1121.

Síbast af öllu Subrlandi varb numin Amessýsla, milli þjdrs-

ár ab austan og Ölfusár ab sunnan; en |>d síbast ab nebanverbu,

en fyrst Hrepparnir og upp um hérabib. þess skulum vér því fyrst

geta, meb því líka ab þab er ein ætt mikil og ágæt, er þab hérab

nam allt, og miklir menn eru síban komnir frá. Ölver barnakarl

hét mabr ága;tr í Noregi, hann var kominn frá Vikari konungi
*

(Vatnar — Snjallr — Einar — Olver), en Vikar var fomkonúngr
• • •

á Ogbum, er því ekki umtalsmá! ab Olver heíir verib hersborinn

þar, en konúngborinn þegar fram sdtti, sem vant er í fornum ættum.
• • • • .

Olver átti og systur, er Onddtt hét, en hana átti Hrólfr hersir á

Ögbum, og var Stetnðlfr hinn lági þeirra sonr, en ÁstríSr ddttir,

er átti Kjallakr hinn gamli, sonr Bjarnar austræna. Ddttur ÖIvis átti

Naddoddr, brdbir Yxna-þdris, en hann var af Ögbum. Ölver var

kallabr barnakarl; segir svo, ab þab kæmi af því, ab hann vildi

eigi láta henda böm á spjótsoddum, sem víkínga sibr var ])á til-

Nu er tvent til: ab Ölver sé kallabr svo sökum fjölskyldu þeirrar

sem af honum er komin, á líkan hátt og menn nefndu Bama-
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Kjallak, og ymsa afera, eba þá hitt, afe sagan um Ölvi er eitt-

hvað forneskjukend, því aldri hefir þetta vcrife sifer víkfnga nor-

rænna, en þafe er einkenni í fornaldarsögum , afe þar segir frá

óbeyrfeum glæpuin og fordæfeuskap, sem aldrei finnast dæmi til

í sönnum sögum, og var þafe triia manna ab víkíngar í forneskju

beíbi hent bö'rn á spjótsoddum j svo segir Frifeþjófr hinn frækni um
sjálfan sig, ab hann haíi heitib Herþjtffr, er hann uhenti smábörnum";

en ab menn settu þetta í fornaldar sögurnar, er einmitt vottr þess,

ab þab þótti óhcyrd grimd og ódæmi, cn ekki hins, ab slíkt hafl

nokkurntíma verib aldarháttr. Ölver átti þrjá sonu: Steinólf, Einar

og Steinmófe, en dóttur eina: Jórunni. Dætr Steinólfs voru þær

Una, er þorbjörn laxakarl átti, og Salgerbr , er átti Ingjaldr ab

þverá , sonr Helga magra; synir Einars voru þeir Ofeigr grettir,

fafeir Asu, er Önundr tréfdtr átti, Olafr breibr, fabir þormófear skapta,

og Hrolleifr, aíi Gríms lögsögumanns. En sonr Steinmóbar var Kon-

áll, fabir Aldísar hinnar barrcysku. Jórunni Olvisdóttur átti Nadd-

oddr, bróbir Yxna-þóris. Olfusíngakyn er nú* ein af þeim ættum,

sem komin var vestr um haf úr Noregi, laungu áfer en Haraldr hár-

fagri brytist til ríkis; þessi ætt haffei mí dreífzt um allar Vestr-

cyjar, Irland, Skotland og Færeyjar, og þafe var einn af mágum

þeirra, sem sagan segir afe fyndi Island fyrstr, svo þeir frændr

eru sannkallafeir Vestmenn í öllutilliti. Ver höfum nærfellt engar

sögur af Ögbum sjálfum, því öll stórmenni þaban hittum vér fyrir

vestan haf þegar fyrstu sögur byrja, og þafe er fyrst fram í forneskju

afe ættin rekr kyn sitt til Agfea. Öll stórmenni af Ögfeum voru í

venzlum vife Ölfusínga, svo sem Steinólfr lági, og allir heldu þcir

einn flokk: Geirmundr heljarskinn og hans life, ogþeir; ver höfum

drepife á, hve nákomnir þeir voru ættlife Bjarnar bunu; þafe er

svo afe sjá, sem um mifeja níundu öld haíi Vestreyjar verife mestmegnis

bygfear af þessum tveimr ættum. þafe má og sjá þafe af ættar-

nofnum , afe í Færeyjum voru ættir frá Olfusíngum, svosem Sig-

numdr Brestisson, því nafnife Beinir finnst hvergi nema í Ölfusfnga

og Færeyínga kyni. þeirra er enn fremr getife í Barreyjum 1
,
og

vife þær eyjar er kend Aldís hin barreyska og Ormr barrcyjaskáld,

bæfei af þcssari ætt, en einkum hafa þeir þó setife í Orkneyjum

') Harrcy (Bairi) hct lundr sa, þar sem þau Gnrðr og Freyr fundust^ þetta

er citt dœmi þcss, hvílíkr grúi af ornefnum í Vestreyjum að er af

norrænu máli sprottinn, og sýnir það Ijósast, að það var eUki fyrst á

rííúndu öld, að Norðmenn komu þángað vestr.
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og á írlandi, því þar var jafnan mest absókn af NorbmÖnnum. Nu

voru þeir og í mægbum bæbi vib Ira- og Englakonúnga
,
og sátu

yfir miklum mclor&um og höfbu landvörn fyrir konúnga þar, en

þaban flutíust þessar ættir á síban algjört til Islands, og tóku þar upp

nærfellt helmíng allrar landsbygbar, ef meb er talinn áUr sá slóbi,

sem þær drógu meb sér, og er þaban aptr flest stórmenni á Islandi

;

mundi ella hafa gengib dræmt meb byggíng landsins. þess er

ábr getib, hvenær Ölfusíngar komu híngab til lands, og viljum vér

ab eins ííreka, ab þab var um sama leiti , sem Aubr djúpaubga

og hennar ættlýbr kom, því hvoratveggja knúbi hib sama til Is-

landsfarar: hnekkir ríkis Norbmanna fyrir vestan haf
; þó er ab

sjá, sem Ölfusfngar og þeirra lib hafi komib dálitlu síbar, en þab

gjörbist þó allt hiklaust á árunum 890— 900.

Miklar torfærur eru á þegar talib er frá Olvi bamakarli land-

námsættir, og er varla unnt ab koma því í lag, en jafnan, þegar

svo ber undir, stendr tæpt, hvort sá heyri ekki fornoldinni til, sem

Ji um er verib ab ræba. Vér skulum nefna helztu ættir Ölfusínga

á Islandi fram undir kristni. Ölver er kallabr lángafi þormóbs

skapta og Asu Ofeigs dóttnr grettis, er Önundr trefótr álti. þor-

móbr skapti var afi þóiodds goba á Hjalla. þóroddr mun vera

fæddr nálægt 920, hann kemr fyrst vib eögur nálægt 940; þór-

vör, dóttir þormóbar, mun því fædd um 890, og kemr þab allvel

heim vib aldr þníndar mjögsiglanda, afa hennar. þormóbr skapti

var lángafi Bjavna hins spaka. Bjarni hinn spaki mundi þórarinn

Ragabióbnr og síban sex lögsögumenn, mun hann þvf vera fæddr um
96ó, en þorsteinn gobi, fabir hans var sonr þórvear, dóttur þormóbar

;

þab er þyí hægt ab hafa næga vissu um aldr þornióbar skapta, og

hyggjum ver hann fæddan um 860 ebr litlu síbar, þar sem hann var

dótumnabr þrándar injögsiglanda
;
eptir þessu hefbi |)áOlver, lángaíi

lians átt ab lifa um 800, og frarn á níundu öld, og öldiingis eins

fer , ef borib er saman vib aldr Æsu, sem verib hefir á aldr vib

þormób, því Onundr fekk hennar fyrír vestan haf, laungu ábr
L •• '

en hann færi til Islands. Tveir sonasynir Olvis fóru til Islands:

Hrolleifr og Ofeigr grcttir, fabir Æsu, og tveir dóttursynir : þeir

bræbr Már og Bröndólfr. Hjalti Skeggjason (fæddr um 965) var

fjórbi mabr frá Mávi, en Hallr í Haukadal (fæddr 995) fimti mabr

frá Bröndólíi; þab stendr heima, ab þeir bræbr væri fæddir um

850, cnda komu þeir fyrstir sinna kynsmanna til landsins svo-

sem 890; því getr Ölver vel hafa verib afi þeirra, en síbar en

•
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her er sagt má hann ekki heldr hafa lifab, því þessir ættlifeir,

sem nií voru raktir, eru óyggjandi. En nií er Steindlfr lági talinn

systursonr Ölvis, en þa<b cr mjög vandseo hvort þa<b getr stabizt,

því Steinólfr mun varla hafa verio svo gamall, cr hann kom út.

Astríbi, systur Steinólfs, átti Kjarlakr gamli, sonr Bjamar austræna,

befir |)ví Steindlfr frííleitt verib meir en mibaldra mabr, er liann

kom til Islands (um 895), en þeim mun ótrtílegra er þab, ab Kjar-

lakr, sem var sonr landnámamanns, skyldi eiga systurdðttur Ölvis

;

hefbi þeirra mátt vera geysimikill aldrsmunr systkina, Ölvis og

Ondóttar, ab d<5ttir hennar skyldi giptast syni landnáraamanns, en

hann vera lángafi landnámsmanna, sem þó* komu út um öndverba

Islandsbyggíng. þao er því ekki óYyrirsynju, þ<5 ver höfum fyrir

satt ab Ölver hafi lifab í fomeskju; verbr þá aubskildara hvernig

þab gat verib, ab slíkr grúi gæti verib kominn af honum, einum

nianni, ekki ab eins á Ögbum, heldr og um öll Vestrlönd, og verbr

settin ab því skapi merkilegri.

öll þessi ætt korn ab Islandi sunnanverbu, og tdku þeir upp

nærfellt aila Amessýslu, og subrhlutann af landnárai Ingólfs.

þess er varla þörf ab geta, í hvaba röb J)eir komu til Islands, því

mjög skamt leib á milli. Már og Bröndólfr komu fyrstir, og námu

Hrunamannahrepp (um 890); þá þorbjörn laxakarl, er nam þjdrs-

árdal og Gaulverjahrepp hib efra; þeir þormóbr skapti og Ofeigr

komu því næst, bábir samsumars (um 895), en síbast þrándr mjög-

siglandi, vetri eba tveim á undan Önundi trefót. Síbar fluttist subr

Ásgrímr, son Önddtts kráku, sem sjálfsagt var af ])essari ætt,

sem Öndótts nafnib sýnir
,

og ílest stórmenni um Subrland er

komib frá þeim. Olfusib niun bera nafn sitt af þessari ætt; getr

vel verib, ab svo haíi heitib hérab á Ögbum, þaban sem þeir voru 1

,

og meb mægbum dreiibist Olfusíngakyn um allt land, svosem frá

Kjarlaki gamla og Olafi feilan fyrir vestan, en fyrir norban f>ver-

&mgar frá Ingjaldi á þverá (Víga-Ghimr) , en frá Onundi Irefdt

Mibfirbíngar (Grettir Ásmundarson); en fyrir sunnan : Hallr íHauka-

ðal, Hjalti Skeggjason; þeir lögsögumenn : Markus Skeggjason,

Grímr á Mosfelli og Skapti, og þeir biskupamir Gizur og þorlákr

hinn helgi, og enn ótal íleiri.

*) Nafnið er óvanalega myndað (Ölves, líkt og Valdres), mun varla vera

a íslandi annað órnerni, sem er eins myndað. Eyríkr ólfus (ölfús?) hét

maðr í Súrnudal (Sírudal) a Ögðum, nálægt Hvini (Landn. 3. 15$ sb.

Munch Lýs. Noregs bls. 129).
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þá er næst a& segja frá landnámum neban til í Árnessýslu,

sem Hásteinn nam, sonr Atla jarls áGaukim: hann fór til Islands

eptir ab þeir voru fallnir, Atli jarl og Hákon Hlabajarl. Allar

Noregs konúnga sögur segja einum rómi, ab þab yr&i um 870,

ebr rétt á undan orustunni í Hafrsfirbi
;

þab getr nú meb engu

móti verib, þar sem synir Hákonar jarls lií&u nærfellt 100 árum

sí&ar, þa& er því líklegt ab fall þeirra jarlanna hafi orbib laungu

síbar, meb því líka ab getib er um svo marga landnámsmenn, sem

séb verbr ab komu til Islands um 900 , en þó ílýbu fyrir Hákoni

jaiii; þó er allt þetta efasamt, og er hvergi nærri greidt úr allri

flækju fyrir þab. Svo segir í konúnga sögunum, ab Haraldr fengi

Æsu, dóttur Hákonar jaiis, um haustib 867; og enn fremr segir

svo, ab tveir synir Hákonar jarls: Grjótgarbr og Hrollaugr, félli

í orustunni vib Sólskel 868; en hvernig getr þetta stabizt, þar

sem vér vitum, ab árib 962, eba 96 árum síbar, var brendr Sig-

urbr Hla&ajarl, bró&ir þeirra, en Grjótgarbr árib 968, og ættu rétt

100 ár ab hafa orbib milli dauba þeirra bræbra, og mun þab ein-

; dæmi, hvar sem leitab er. Milli þeirra bræbra þórólfs og Skalla-

gríms urbu 57 ár (877—934), en vel 60 vetr milli þeirra Egils

og þórólfs (927—990), en þab þykja líka öfgar, og þeir Egill og

Skallagrímr komust og á níræbisaldr, en þó er mikib hér á munun-

um, og er hinu varla truandi. Nú átti Atli jarl vaxin börn þegar

vér fyrst höfum sögur af (868—871); tveir af sonuin hans féllu

fyrir þeim Leiíi, en Solveig hin fagra var þab, sem Ölver hnúfa lagbi

mestan hug á um 867 ; sé þab nú svo, ab orustan í Stafanesvogi hafi

ekki orbib fyr en nálægt 900, þá hafa þeir verib orbnir ærib gamlabir

jarlarnir, og verbr ekki varib, ab þab er nokkub tortryggilegt, en

mestir meinbugir eru þó á aldri Sigurbar jarls og þeirra bræbra

hans. Vér látum nú ósagt um þetta, cn hitt höfum vér fyrir

satt, ab Hásteinn hafi komib hniginn híngab til lands, og hafi hann

varla komib út fyr en um 900; þab segir og svo, ab þeir stökkti

honum burt: Haraldr konúngr og Sigurbr jarl; þó hefir Sigur&r

jarl hlotib ab vera barnúngr er þctta var; hann sem andabist 962,

og varb þó ckki svo ýkja gamall, eptir sem af sögunum er ab rá&a.

Hástcinn mun ekki heldr hafa lifab mjög lengi hér á landi, cn þó

varb hann gamall ma&r. Af útkomu hans er greinilega sagt í

Flóamanna sögu: hann nam land milli Olfusár og Raubár , cn

uvíba höíbu menn þá land numi&", má og ætla ab Íiann haíi helgab

sér allt, þa& sem þá var ónumi& af héra&inu; er svo sagt, ua&
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öllum þdtti mikils vevt um Hástein, og var mönnum mikil öfdsa

á komu hans, og þdtti mikill höfuÖburÖr aö honuni sakir ættar

hans"; varÖ hann mikilmenni og andabist í elli (Flóam. s. kap. 3).

þab var og aÖ vonum, aö héraöiö lyptist upp viÖ komu hans:

hann sjálfr spekíngr aö viti , en ættin einhver hin göfugasta, er

til landsins hefir komib. Haraldr gullskeggr, konúngr í Sogni,

átti systur Atla jarls. Enda er svo ab kvebib, ab lengi báru þeir

Flóamenn hallt höfubib fyrir jarlsríkinu, var þeim ofrausn ab slík-

um manni. Hásteinn mun hafa lifaÖ fram undir 915, og skulum

vév nu segja frá næstu afkomendum hans. Synir hans vovu þeir

Atli og Ölver; þcir skiptu meb sér löndum, en Ölver andabist

úngv hér á landi
,

og t<5k Atli þá allan arf; hann haíöi metnaö

nvikinn í hérabinu, og hafÖi á sér jarlasiÖ, sem faÖir hans ; en

mjög svo skammlífr varÖ hann, og varÖ vopnbitinn, og lá þaö í

þeirri ætt, enda varÖ lnín skammæ hér á landi ; hann andaÖist af

sárum, sem Atli jarl aíi hans. Onundr bíldr, er áör er nefndr,

kom ab honum særöum til ólífis, og fylgÖi honum heim í TraÖar-

holt. Héraf má ráÖa nær líflát Atla hafi oröiö. Önundr bíldv féll

í sekt og var veginn nálægt 930 (sjá ab framan); hefir því víg

Atla orÖiÖ nokkru fyr (hévumbil 926). þdvbr dofni, sonr Atla,

var níu vetra er faÖir hans lézt, hvatti hann son sinn til hefnda

á deyjanda degi. En þá var þðrbr 15 vetra er hann drap fööur-

bana sinn (um 932); síöan kvongaÖist hann og átti einn son barna,

er þorgils hét. En er þörör hafbi tvo um tvítugt, f<5r hann utan

aÖ heimta arf sinn, og spurÖist aldrei síÖan til hans, og týndist

hann í hafi (939). J>á var þorgils sonr hans tvævetr (fæddr 937).

Vetri síÖar (940) kom út þorgrímr orrabeinn þormóösson; hann

fekk ekkju þórbar þrem vetrum síbar (943), og var Hæríngr

þeirra son. þá var Hæríngr 17 vetra er þorgrímr orrabeinn

faÖiv hans var drepinn (um 965). Teitr Ketiibjavnavson sdtti

vígsmálib, og ev hans þar síöast getiö í sögum. Nií segir enn

svo, aÖ þorgils orvabeinsfðstri fævi tvítugr utan 1
; nokkru eldri

hlýtv hann aö hafa veviö, því Gunnhildv vav þá í Novegi ; kemr

þab og betr vib þab sem segiv síöav um aldv þovgils, og skal

þess síöav getiÖ. Hafi hann faviÖ utan hálfþrítugr 2
, sem líkast er,

þá fer allt vel, og mun þaö réttara. — Meö þóröi má segja aö

Svo hafa ílcst öll handiit, en ekki „15".

*) XX gctr hæglega vcrið ritvilla úr XXV.
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þessi ætt libi undir lok. þorgils orrabeinsfö'stri var þá barn ab

aldri, en sífean var hann lengi í utanferbum. Var herafeib nil

höfbíngjalaust, og er ekki hægt ab segja, hverir þar bafi verib

herabsrábandi þá, nema hvab Ellifea-Grímr kom sufer þángab um
þetta leiti, og er þab þá ab líkindum hann, sem mesta hérabs-

stjórn hefir tekib ab sér, Eptir 960 var Asgrímr sonr hans

ágætastr mabr í því hérabi, og var lánga æíi síöan.

Grímr, systursonr Veborms jarls, hafbi fyrir laungu numib

Grímsnesib ab nefeanverbu, og ber þab nafn eptir honum; en Bisk-

upstungumar urbu síbast numdar; þær lágu niilli landnáms Ingdlfs,

er var ab utan og sunnan, en afe austan lönd þeirra ættmanna Ölvis

bamakarls. Lá þetta hérafe nokkub afskekkt upp til clala. Svo er og

ab athuga, afe þegar rakin eru landnám þar eystra, má sjá, afe sveit-

irnar bygfeust fyrst ab austan og subrávib: Rángárvellir fyrst
;
þar

næst austrhluti Arnessýslu ; en sífeast efri hluti hennar, sá er næstr

lá landnámi Ingdlfs. Ketilbjörn hinn gamli var hersir í Naumudal, af

Háleygjakyni í móöurætt; hann er kallabr dótturson Hákonar Hlaba-

javls, Grjótgavfessonar. Vér skulum nú þegar tala um aldr Ketil-

bjarnar, og sýna afe þetta getr meb engu móti stabizt, og ab Ketil-

björn er fæddr um 855 efea nærfelt á reki vife Harald hinn hár-

fagra. þafe er nu allt svo tvísýnt um aldr Ilákonar Grjótgarfes-

sonar Hlabajarls, sem vér höfum sýnt dæmi til fyrir skemstu, og

kemr nærfelt allt, hvab vib hans aldr er mibab, í eina efea abra

tvíbendu; þab er nóg, afe Ketilbjörn var af Háleygja kyni, en

hvort hann var systursonr Hákonar jarls, efea þafe var á annan

hátt, erum vér ekki í færum um afe segja. Er hér, sem endrar-

nær, ab jafnan þegar ber á milli mefe ætt landnámsmanna, þegar

talib er aptr afe kristni og fram í íbrneskju, þá skulu menn ætífe

láta hife sífeara rába, sem nær manni &r, því ætíb er tvísýna á

hinu, þar sem forneskju-ættin tekr vib, scm jafnan liggr fyrir

framan. Ketilbjörn átti dótttir þtfrbar skcggja. A Landnámu er

svo afe sjá, sem htífl haíi gipzt honum í Noregi, og sést þab bezt

á aldri barna Ketilbjarnar, ab svo vcrbr afe hafa vcrife; cr þá lík-
9

ast þafe hafi vcrib ábr cn pðrbr skcggi for íil Islands. Vér höldum,

ab Ketilbjörn haíi komib nokkub síb úi til landsins. Rábum vér

þab helzt af því, afe þórbr skeggi var þá kominn sufer á Nes.

Kctilbjörn átti skip cr Eliifei hét
;

draga EHifeaár og Ellifeavatn

nafn af því; segir nú svo, afe hann hafi vcrife hinn fyrsta. vetí

umeb þórfei mági sínum", og væri varla tckife svo til orba ef Jiann
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hefbi þá fyrst fengib dóttur hans, og mundi þess getib. Mun hann

fyrst hafa kosib sfer landtöku þar, er mágr hans var fyrir. Fyrir

austan heibi var þá enn ónumib, og færbi Ketiibjörn þángab bú

sitt, og nam Grímsnes allt ab ofan frá landnámi Gríms, Laugar-

dal og Biskupslúngu, og bjó ab Mosfelli.

þau af börnum Ketilbjarnar , sem ættir eru frá, eru þessi:

Teitr, sonr hans, og dætr : þorkatla, þorgcrbr og þiirftr. þor-

katla giptist Eilííi aubga, syni Önundar bílds. þab var hérninbil

940, sem ábr er getib, sama ár og niálin lukust í Fljótshlíbinni,

mun þorkatla því varla vera fædd fyrir 910. þorgerbr var mó&ir

%
Geirs goba í lllíb. Geir gobi var ab vígi Gunnars (990), cn and-

abr var hann ])á cr kristni kom á Island. þab lítr svo ilt, sem

þær þorkatla og Jmrí&r haíi vcrib ýngstar af börnum Ketilbjarnar,

og munu þær vera fæddar hcr á landi. þuríbi, þribju dóttir Kctil-

bjamar, átti þormóbr nokkur; og lítr svo ut, sem Ketilbjörn hafi
9

gipt hana í Noregi, áor en hann kom til Islands, eba hiln or&iö

þar eptir. Sonr þormóbar og þuríbar var þorgrímr orrabcinn.

Hann var lengi í víkfngu, og fckk þar sár mikil; hann kom til

Islands vetri síbar en þórbr dofni Atlason hafbi týnzt í hafi

(hcrumbil 940), og heíir þá frálcitt verib mjög lingr; má af því

rába um aldr Ketilbjarnar, afa hans. Teitr var og meb eldri börnum

hans; sést þab bezt af því, ab Elliba-Grímr átti dóttur hans Jór-

unni, og var Ásgrímr þeirra son. Ásgrímr Öndóttsson, fabirElliba-

Gríms, var mjög úngr cr Öndóttr fabir hans var veginn (um 897)

og kom ut í Eyjaíirbi vetri eba tveim síbar en Önundr tréfótr, sem ab

frarnan er á vikib, því mun Elliba-Grímr sonr hans traubla vera

fæddr fyrir 910; bafi Jórunn verib á aldr vib hann
,
og stórum

ýngri getr hiin ekki hafa verib sökum aldrs Asgríms, sonar þeirra,

þá mun Teitr fabir hcnnar vera fæddr rúmt fyrir 890, en Teitr

kemr síbast vib sögur skömmu eptir 960; hefir hann því komizt

á áttræbis aldr. Ntí er þá hægt ab sjá, ab Ásgrímr Elliba-Gríms-

son mun vera fæddr litlu fyrir 940, en hann lifbi fram yfir Njáls-

brennu (1012), en var þá hniginn mjög ab aldri. Gizur hvíti var

móburbróbir hans, en þó nokkrum vetrum ýngri en Ásgrímr,

svo mikill aldrsmunr var þeirra systkina, Gizurar og Jórunnar;

hefir Tcitr víst verib á sextugs aldri (55 ára), er hann átti Gizur

hvíta, og hyggjum ver ab hann sé fæddr um 945; Gizur hvíti kemr
lyrst vib sögur svosem 962; hefir hann þá víst verib fyrir innan

^vítugt og er víst 30 ára aldrsmunr þcirra systkina, hans og
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Jörunnar. Hallkell, brdbir Ketilbjamar sammæbri, kom síbar ut,

og skorabi á Grím til landa og fellcli hann. Hallbjörn dótturmabr

Tiíngu-Odds var sonarsonr hans, hann var veginn vib Iiallbjarnar-

vörbur (hérumbil 980); Otkell, er Gunnar drap, var og sonar-

sonr hans. Svo mun réttara, sem Njála segir (kap. 47) aÖ Otkell

væri Skarfsson, Hallkelssonar , en sem Landnáma scgir, ab hann

væri sonr Hallkels. Getr þab ekki vel komib heim vib aldr þeirra,

því Gunnar drap Otkel 984, eba um sama leiti , sem HallbjÖrn

var veginn, bræbrungr Iians, kæmi þab því illa heim vib alclr Ketil-

bjamar, ab Otkell skyldi vera bróburson hans.

Af þessu, sem nií er sagt um aldr Ketilbjarnar, má og marka

um aldr þórbar skeggja, tengdaföbur hans. Vér höfum nu sýnt,

ab Helga dóttir hans hefir hlotib ab giptast Ketilbirni fyrir 890;

mun þórbr skeggi því vera fæddr nálægt 840, enda var hann

bræbrúngr Aubar djupaubgu. Hefir þórbr skcggi því verib fimtugr

er hann kom fyrst híngab til lands (um 890). þuríbr dóttir hans,

sú sem Eyríkr í Gobdölum átti, hlýtr ab vera mikki ýngri en kona

Ketilbjamar, systir hennar, og mun þórbr hafa átt þuríbi á eldri

árum sínum, hér á landi. Vér höfum ekki ábr getib neins um

aldr Örlygs hins gamla, brdbur þórbar skeggja, og skulum vér því

gjöra þab hér. Hann mun varla vera ýngri en þórbr skeggi.

þegar Örlygr gamli kom iit, en þab var um 895, þá var Valþjófr

sonr hans fullvaxta, enda var Orlygr gamli lángafi Torfa Val-

brandssonar (960— 990). Velaugu, dóttur Orlygs garnla, átti Gunn-

laugr ormstiinga, sonr Hrdmundar hins háleyska; en Hrdmundr

mun fæddr um 845. Vér höfum því fyrir satt, ab Öiiygr gamli hafi

verib á sextugs aldri, er hann kom híngab til lands, og munu þeir

bræbr bábir, þóror og Oiiygr, vera fæddir um 840.

Ekki getum vér sagt nær Ketilbjörn hafi dáib, þd mun hann

hafa lifab fram undir alþíngi. Um æfilok hans segir svipab og

um Egil. Hann var svo aubigr ab lausafé, ab hann baub sonum

sínum ab slá þvertré af silfri í hofib, þab er þeir létu gjöra,

en þeir vildu þab eigi. þá ók hann silfrib upp á fjallib á tveim

yxnum, og Iiaki þræll hans og B<5t ambátt hans, síban drap

hann þau bæbi (Landn. 5. 12); er ab sjá, sem þá hafi verib koinin

elliglöp á hann, hyggjum vér hann hafi orbib mabr gamall. Nd

höfum vér sýnt aldr barna hans og Hclgu
,

og munu þau fædd

á árunum 890—910: er Teitr elztr, en þorgerbr ýngst og þor-

katla, sd er Eilffr aubgi, sonr Önundar bflds, átti
; þ<5 Ketilbjörn
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hafi ntí varla orbib fullt svo gamall sem Egill Skallagrímsson, þá

mun þó víst, ab hann hefir komizt á háfan aldr, bæbi var liann

kallabr Ketilbjörn gamli, sem þó getr hafa verib ættar-nafn
,
og

sagan um þab, er hann sökti gulli eínu, og ntí gátnm vér, sýnir

þetta bcrlegast. Ntí höfum vér fyrir víst, ab Ketilbjörn haíi lifab

nokkub fram yiir 930, og Hklega andazt um sama leiti og Ingi-

mundr gamli og Skallagrímr
;
þab fcr varla mjög fjarri, ab Kctil-

bjöm haíi andazt áttræbr, og hyggjum vér hann sé fædclr um
855 eba mjog skömmu síbar; hefir hannþá komib nærfellt fimtugr

híngab til lands, en lifab um 30 vetr hér á landi
,
og andazt um

935. Enginn landnámsmabr lif&i eins lengi á landi hér sem £>or-

steinn hvíti, en þab var yfir 60 vetra; Skalíagrímr þar næst,

þeirra scm ver þekkjum; hann lifbi hér 56 vetr (878—934); þá

Ingimundr gamli rtíma 40 vetr, og þórólfr Mostrarskegg um 35

ár; ver þekkjum enga slíka öldtínga í landnáma-sögu Islands,

sem þessa fimm.

Ef vér nú lítum yfir Iandnám í Sunnlcndínga fjórbtíngi, þá

sjáum vér ab þar varb hérabib snemma byggt. Rángárvellir og

Kjalarnesþíng mjög svo um sama Iciti, en síbast Árnesþíng þar á

milli. þab er hér scm á Vcstrlandi , ab landnám eru hér geysi-

mikib ribin vib Vestrlönd: Irland og Vestreyjar og jafnvel England

;

þó er hér tvískipt: á Rángárvöllum er mest numlb rakleibis tír

Norcgi, þó Baugr og hans ætt öll sé ættuí) af Irlandi ; on í hinum

tveimr þíngunum hafa meir en tveir þribjtíngar komib vestan

um haf; er þá fyrst allt Öifusíngakyn
,

og þar sem Ketilbjörn

gamli giptist dóttur þórbar skeggja á&r en hann kæmi til Islands,

en þórbr skeggi kom liíngaö frá Englandi og hafbi hann verib

þar alla sína æli : þá er þ<5 líklegt ab Ketilbjörn hafi dvalib um
stund á Englandi ebr einhvcrstabar þar vestra. Fyrir vestan

lngólf tekr þá vib: Helgi bjóla, þórbr skeggi og Orlygr gamli, er

allir komu vestan um haf, en á Akranesi cru þeir bræbr Bresa-

synir: þormóbr hinn gamli og Ketill, fabir Jörundar kristna, þeir

komu af Irlandi og Styrmir fróbi kallar þá írska, en þó voru þeir

komnir af Jötun-Bimi, og í fomeskju ættabir ur Raumsdal, og kemr

þar saman ætt þeirra og Ingímundar gamla, svo menn sjá á þessu

hvernig skilja á þab, þegar menn eru kallabir írskir ebr þvíum-

líkt: ab þab eru Norbmenn, sem eru bornir og barnfæddir á írlandi.

þeir munu hafa komib tít í flóbi Örlygs, og verib honum nákomnir;

seinni kona Örlygs var og Isgerbr, dóttir þormóbar, og ávallt var
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síban mesta vinfengi og venzlar meb 'Valþjóflíngum , ættmönnum

örlygs, og Borgfirbíngum , scm komnir voru af þeim brœbrum,

því Túngu-Oddr var dóttursonr þormóbar Bresasonar.

þessi eru nií hin helztu landnám kríngum lancl allt; þab vœri

nú fróblegt, ef menn meb nokkurri vissu gœti getib nærri um fólks-

tölu hér á landi um þab lciti ab landnámi var hér lokib, en þess

er nú enginn kostr; en víst er þab, ab fólk heíir verib æbi margt.

Landib var nu ab vísu ckki enn svo þétt skipab ab bæjum, sem

þab varb síban , en sumir af hinum mestu höfbíngjum landsins

höfbu þá svo marga frjálsa karla á bæ sínum, auk allrar annarar

fjölskyldu, ab þab er á vib litla sveit nú á dögum; og eitt cr

einkar athugavcrt vib Islancls byggíng, en |)ab er, ab varla mun

nokkub annab land linnast, sem sé byggt af jafninörgum höfbíngjum,

og jafnfáum mugamönnum ab samtali. þab eru fádæmi, þegar litib

er yfir landnám, ab af nærfelt öllum göfgum fornum ættum á

Norbrlönclum, sem vér þekkjum, eru cinn eba íleiri, sem leitubu

hælis á Islandi
,
og þab var ab vonum; höfbíngjarnir ílubu áþján-

ina, og þeir sem þcim voru handgengastir, en almúginn, sem var

fastari á fótuin, sateptir; því má meb fullum rctti segja, ab Noregr

og Vestrlönd, þau sem Norbmenn bygbu ábr, settu mjög nibr vib

Islands byggíng
;
þab lítr svo út sem í sumum herubum hafi orbib

nærfellt aleyba af göfgum mönnum; en fyrir þessa skuid varb

allt svo sögulegt öldina næstu hcr á landi, og ættvísin svo mikil,

ab vér getum meb fullum retti sagt, ab á Islandi einu eru íleiri

og margkvíslabri ættir, en á öllum Norbrlöndum til samans, og þó

þekkjum ver svo mikib til Noregs; en þar eru fáar ættir, en miklar,

svo sem Arnmæblíngar o. 11. Ættunum í Noregi á þeim tíma má

líkja vib felldan skóg, standa stórir runnar eptir hcr og hvar, en

mikil rjóbr á milli.

Vér skulum nú ab síbustu flokka landnám eptir tímatali,

eptir því, sem ab framan er sagt. Vér geíum skipt landnámaöld-

inni í |)rjá kaíla, og litib svo á hvab mikib var numib af landi

vib enda hvers, eptir sem næst verbr komizt, og teljum vér fyrsta

kafiann frá því ab Ingólfr fann hcr land og þángab til lanclnám

hófust vestan um haf, en þab er 15— 16 ára tímabil, frá 874—890,

eba tveim vetrum fyr, ef menn svo vilja. Á þessu bili gekk nú nokkub

dræmt meb byggíngu landsins. Vér þekkjum Ingólf, Ketil hæng

og Skallagrím, sem allir komu út nærfellt á sömu misserum, og
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svo þórólf Mostrarskegg í Breiöaíiröi, og Björn austræna og Hall-

stein goÖa í lok þessa tímabiis (886). Vér þekkjum enga aöra,

sem vér höfum vissar sögur af, nema ef helzt kynni aö vera

einhverir í AustfjörÖum, en þd varla aö ráÖi, og þaÖ þá svo seint,

a& þá mundi þó rettast, aö telja þaö meö síöara tímabilinu. þaö
öru því 3þíng, sem numin voru fyrir 890, og lítiö citt af BreiÖa-

h'röi, en þessi þíng voru þó enn aÖ mestu óbygö. þaö má því

Jráleitt kallast mcir cn fjóröúngr lands, aÖ þá hafi veriö numinn,

°g tæplega þaö. En nú hófst fyrst af algleymíngi siglíng til

laudsins, og þaÖ nokkuÖ úr annari átt en fyrr hafÖi veriÖ, og var

þaÖ ckki einveldi Haralds eingaungu, sem kom þessu til leiÖar.

NorÖmenn höföu mikiö ríki yfir Iruin og Skotuin; nú höfum vér

°'jósar sögur af, hvernig ])aÖ gekk til, en þaö er víst, aö á þess-

l,m árum hinum næstu fyrir 890 tókst Irum og Skotum aÖ þraungva

mjög svo aÖ NorÖmönnum, og felldu konúng þeirra; þartil kom, aö

Haraldr hafÖi svipt þá óÖulum sínum í Noregi, því fáa fjandmenn

»tti hann liarÖari en Norbmenn þá, er voru fyrir vestan haf, og höföu

Pöir flestir barizt viö hann í Hafrsfiröi , enda haföi nú Haraldr og

^yrjaÖ aÖ ná fótfcstu í Vestrcyjum, svo ab nú var ekki í annaö hús

a& vcnda, en leita forlaga sinna á Islandi, og nú hefst því hiö

annaÖ tímabil í landnáma sögu vorri , en þaÖ varaöi 10—-12 ár,

eptir sem næst verör komizt. Á þessum árum bygÖist meir en

helmíngr af öllu Islandi, og höfum vér getiÖ þess aÖ framan hve

toikinn ]>átt aÖ Vestrlönd áttu í því, og mun varla úr Noregi

sjálfum hafa komiö til landsins ineiri fjölskylda en þaöan. þaö
er um þessi ár sem í sögumsegir: aö uþá væri sem mest siglíng til

jandsins". Úr Noregi rakleiöis komu og ymsir þessi árin, svosem
Ingimundr gamli, og margir í AustfjörÖum, en þab eru þó fáir abrir

en þessir, sem vcr höfum sögur af. Vib lok þessa tímabils má
n " reyndar svo segja, sem land væri aÖ mestu alnumiö; þaö má
varla heita meir en svosem iimtúngr lands, sem þá var eptir

^numiÖ, en þaö var hclzt í SkagaiirÖi, svo nokkuö í Austfjöröum

°S uni Austrland, og enn fremr í Árness sýslu nokkuö lítiÖ eitt,

°S svo á stángli hhl og hvar um land. Nú þegar lokiö var land-

oámuna vestan um haf (ura 900), þá byrjast þriÖja tímabiliö, og
stendr þaÖ yfir nálægt 20 ár (900-— 920), og var þaö nú mjög dræmt,
a^ raenn kæmi híngaö, eöa og þaÖ voru smærri landnámsmenn en

sem varla eru allir nefridir. Nú var þá lokiö landnámum, en þó

20
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leib enn lángr tími , ab menn sóktu híngab tír Noregi
,

og tóku

ser her bústabi ueptir landnám", og gekk þessu fram undir kristni

eba víst fram á daga Hákonar jarls, og þab sumir mikilsháttar

menn, svosem þorbjörn súrr (um 955) ; Ottarr og Avaldi (um 965);

Jmríbr sundafyllir; þorvaldr og Eyríkr raubi, sonr hans
,
og enn

margir a&rir her og hvar um land.

þessi þrjú tímabil mætti nefna: upphaf Islands byggíngar

(874—890), landnám vestan um haf (890— 900) og lok íslands

byggíngar (900—920).

II.

Nú voru og komin þíng í herubum ; slík þíng voru í upp-

haíi sett af vissum ættum, sem mestan styrk höfbu, en síban gengu

fleiri í þíng meb þeim. Ver höfum sagnir af svo fáum, en frá því

má álykta til hinna. f>ví cr ver og mi&r, hvab litlar sögur menn

hafa af þíngasetníngu og lagasetníngu í lanclinu. Fyrir framan

og aptan eru nægar sögur, en um þetta leiti verbr eyba í sögu

landsins, og er þab skarb vandfyllt. Vör höfum sögur af, ab þdrólfr

Mostrarskegg reisti hof og setti þíng fyrir frændr sína þórsnes-

ínga, en þab varb síban fjórbúngsþíng fyrir alla Vestfjörbu. Á
Subrlandi setti þorsteinn Ingólfsson Kjalarnesþíng, til ab skipa

lögum og setja rett í lanclnámi föbur síns , sem var mjög stórt.

Nú má meb vissu ætla, ab svona hafi verib víbar um land. þorska-

fjarbarþíng mun verib hafa þíng Reykncsínga, og Dýrfirbíngar höfbu

þíng ser á Hvalseyri. Svo er og í Eyjafirbi , ab þeir ættmenn

Helga magra munu innan skamms hafa sett Vablaþíng. þetta

var svo aubgjört, því þab var algengr hugsunarháttr fornmanna,

ab þar sem var mannleg sambúb og íleiri voru saman komnir en

tveir ebr þrír, þar þurfti þíng og clóma. Enn sjást merki eptir dóm-

lirínga Norbmanna í Orkneyjum, og allstabar þar, sem þeir höfbu

tekib sér bólfestu ab stabaldri, enda var öll stjórn í því fólgiu

ab heyja clóma. þíngin höldum ver því ab hafi verib fullmyndub

þegar menn fóru ab hugsa um ab setja eitt þíng fyrir allt Iand. Mcnn

kusu til þess Ulíljót, af ætt Hörba-Kára, ab setja lögin, á þann hátt,

sem slík lög höfbu verib í Norcgi ; en allir lagafebr norrænir voru

í þeirri ætt. Til þessa munu víst hafa gengib nokkur ár, er leita

þurfti jáyrbis höf&íngja um land allt; en fnllgjört var allt þetta
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og alþíngi sett, og lögsögumabr kosinn árib 930. þab var sex-

tigi vetrum eptir dráp Játmundar konúngs, uvetri eba tveim, ábr

Haraldr hinn hárfagri yrbi daubr, ab tölu spakra manna" (Islend. b.

kap. 3). Játmundr var drepinn 870; þab var sibr aí> telja frá því

ári; en Haraldr hinn hárfagri dó* 933; skakkar þar einum vetri

cbr tveim, en ekki haggar þab því ári, sem alþíng var sett, sem

bæbi má sjá ef talib cr frá dauba Játmundar, og svo hafa metm

lÖgsögumanna tal, og kemr þab í sama stab ni&r. Skapti jþdr-

oddsson var sjötti lögsögumabr á landi, en hann d<5 rettum hundrab

vetrum eptir ab alþíngi var sett, eba sama ár og Olafr hclgi fðll

(Grettis s. kap. 78; íslend. b. kap. 8) ; en Snorri gobi andabist um
vorib eptir. Lögsögumanna talan cr þessi: Hrafn Hængsson, 20

ár (930—949); þdrarinn Ragabróbir, 20 ár (950—969); þorkell

máni, 15 ár (970—-984); þorgeir Ljósvetníngagobi, 17 ár (985—

1001); Grímr Svertíngsson 2 ár (1002— 1003); Skapti þdroddsson

27 ár (1004—1030). þetta eru alls 101 ár, því bæbi árin (930

°g 1030) eru mebtalin, og Skapti andabist ekki fyr en eptir þíng

1030. Svo segir Ari, cn honum sagbi Markús skáld Skeggjason,

er sjálfr hafói lögsögu 24 vetr (1084—1107); en Markilsi sagbi

Skeggi fabir hans, en Skcggja sagbi aptr Bjarni hinn spaki, fabir

hans, er sjálfr mundi þðrarinn Ragabróbur og sex abra síban,

svo Hrafn einn var fyrir hans minni (Islend. b. kap. 10); en þetta

eru alls 6 lögsögumenn á rettum 100 árum ebr söguöldinni, sem her

er um ab ræba (930—1030), en þrír þeirra hinir fyrstu lenda á fyrri

Wuta þessarar aldar (930—984). þessa er nd svo nákvæmlega getib,

því tímatal er mest mibab framan af vib lögsögumanna æíi, og Ari

skiptir sögu sinni í þætti eptir lögsögumanna tali. Nií þegar alþíngi var

sett, var ákvebib, ab þrjií þíng skyldi vera í fjdrfttíngi hverjum, en

Þrír gobar í hverju þíngi. þetta hlaut ab vera svo, því þrjár tylptir

s^yldu sitja í hverjum dómi, en á þcnna hátt urbu og 36 gobar.

Þ^b kom her ekki til álita, þó fleiri væri höfbíngjar í einu hfer-

a°i en öbru; því þar sem goborbin áttu ab vera undirstaba dðma
°g laga, þá var þab sjálfsagt, ab þab skyldi vera þrennar tylptir,

°g rebi í þessu efni forn sibvenja, svo engum gat komib til hugar
ao hafa þetta öbruvísi. þetta sest ljdsast á Norbrlandi

;
þar urbu

ftienn ckki ásáttir, og höfbu fjögr þíng; svo hefir víst verib

orbib undan alþíngi ; cn svo ab þctta ekki skyldi hagga neinu,

þá var gripib til þcss urræbis, ab gobar í Norbrlandi fengu fjdrbilngi

20*
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minni dómnefnu en abrir; því her kusu tólf gobar ekki nema 9

menn í dóm, einsog 9 gobar í hverjum hinna íjórbúnganna. Allt þab

sem þíngsköpum vibvíkr setr Ari saman á einn stab, þar sem, hann

segir frá fjórbúngsdómum (965); en þab er vitaskuld, aÖ landinu var

skipt í fjórÖúnga, og þíng og goÖatala tiltekin þegar í öndveröu,

er alþíngi var sett, því þctta var einmitt undirstaba alþíngis, og

gat þab ekki orÖib til, án þess ur þessu vœrl kljáÖ á undan ; cnda

mun þab heldr ekki vcra mcinfng Ara. Bezt er sagt frá þessu

í þœtti þorstcins uxafótar (kap. 1) og í Hauksbók (Landn. 4. 7),

og segir þar, ab þetta væri gjört þegar í öndverbu. Framan af var

á alþíngi ekki nema einn^dómr, sem öll mál af landi urÖu aö

koma í, enda var cnn svo, aÖ menn sók tu mál helzt í hðrabi, en

alþíngi var mest til löggjafar. En nú máttu ckki mál lúkast í

heraöi, og varb þab upphaf þess, ab fjóröúngsþíng voru sett. Vfcr

hyggjum ab þab haii verib svo, ab cinn fjórÖúngsdóinr var settr,

sá er komiö gátu í mál úr ölluin fjóröilnginuin, og tnunu tólf inenn

hafa verib kosnir í hann úr hverju þíngi, því þrjár tylptir skyldu

dæma. þessi dómr var nú settr í eitt af þrcmr lieraösþíng-

unum, og var þab svo kalIaÖ íjórbúngs|)íng, og varb þab á þann

hátt svosem allshcrjarþíng fjórbúngsins. En auövitaö cr aö þcir,

sem göfgastir voru og mestir ríkismcnn , settu dóminn í sínu

þíngi, og drógu málin þannig undir sig, og var dómrinn nefndr

eptir þeim. Vör höfuni sögur af fjórÖiíngsþíngi því, sem þórbr

gellir setti, og þaÖ er af Eyrbyggju víst, aÖ þaÖ var eptir aö

alþíngi var sett, svosem þrem vctrum eba svo
,

og stendr þab

aubsjáanlcga í sanibandi vib sctníngu alþíngis ; cn BreiÖifjörör var

göfgasta heraÖiö á Vestfjörbuin, og var því viö aö búast aö fjórö-

úngsdómrinn yrbi settr þar. Ver höldum nú, ab slík fjór&úngs-

þíng liaíi verib í suinum hiuná fjórbúnganna , svosem í EyjalirÖi,

og haíi þar vcrib Norblcndíngadómr, og ef til vill hefir cinn verib

á Rángárvöllum; og þegai' nú fjórbúngadómar voru settir árib 965,

þá er þab varla annaö, en aö þessir dóuiar voru íluttir til alþíngis

og setti^r þar niÖr á einn staÖ allir samt, og þá fyrst hyggjum ver

aö fjóröúngsþíngin í híiraÖi hafi gjörsamlega lagzt niör. NÖfn fjórb-

úngadómanna virbast ab benda til þessa; en þcir eru svo kallaöir:

Breibfirbíngadórnr
,

Eyíirbíngadómr og Rángæíngadómr
,

og er ab

sjá, sem þeir haíi borib þessi nöfn ábr en þeir voru fluttir til

alþíngis, og má þab kallast sönnun fyrir því, ab fjórbúngsdómar

hafi verib hábir í þeim hérubum, scni þeir bera nafn af; |)ó baft
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þessi þíng sjaldan náö yfir allan fjöröúnginn. BorgarfjörÖr mun
alclrei hafa sött fjöröúngsþíngiÖ á þórsnesi ; olli þaÖ sundrúngu,

og því var mikiÖ unniö, er allt þetta var lagt í hendr alþíngis.

Aplr liafa menn sögur af, aÖ af Vestfjörötim söttu menn fjórÖ-

úngsþíng í þórsnesi, svosem Vegeir Sygnakappi. A fjóröúngs-

þíngi og í fjóröúngsdómi mun og hafa veriö sött vígsmáliö þor-

gn'ms goÖa. þessi fjórÖúngsþíng hafa öldúngis veriÖ eptir mynd
fylkisþínganna í Noregi.

Helzta stofnunin á alþíngi var þö lögréttan
,

og höldum ver

aÖ ]jaÖ háfí mest veriÖ vegna lagasetníngar aÖ menn settu alþíngi,

því aÖ ekki mátti gefa lög í heruÖum fyrir allt land, en ein lög

skyldu allir hafa; en mál og döma gátu menn flest sótt í héruö-

um eÖa á fjöröúngsþíngum
,

og bar í því efni ekki svo brýna

nauösyn til alþíngis, sem í löggjöfinni. I lögréttu sátu fernar

tylptir; kusu tölf goÖar í NorÖrlandi eina tylpt, en hinir 9 sína

tylpt hver í hinum fjörÖúngimum. Höíöu því NorÖlendíngar í raun-

inni fjöröúngi minni lögrettuskipan en hinir, og kom þaö af því,

aÖ goÖorö þeirra voru fieiri. Lögr5ttan bar nafn sitt af því, aö hún

skipaöi öllum lögum í landinu, og er hún allt annaö en dömarnir;

én í sögunum höfum \hv miklu minni sögur af lögréttunni en döm-

unum, því þeir grípa inn í atburöi og vígafeiii um allt land, en

í lögréttunni gekk allt meö spekt og í kyrþey. Laungu síöar getr

þess, aö Njáll endrbætti hana um leiÖ og hann fékk settan flmtardöm.

þessar voru þær ættir, sem hin fornu goöorö héldust helzt í aÖ

staöaldri framanaf : íKjalarness-þíngi : Reykvíkíngar og Kjalnesíngar

(Esjubergíngar) ; í þverárþíngi: Mýramenn og BorgflrÖíngar (Gils-

bekkíngar og Reykhyltíngar) ; í þörnessþíngi : RauÖmelíngar, þörnes-

íngar, og BreiÖíiröíngar (Dalamenn) ; í þorskafjarÖarþíngi : Reyknes-

fngafj Dýrfiröíngar og VatnsíirÖíngar ; í Húnaþíngi : Miöíiröíngar, VíÖ-

<lælir og Vatnsdælir; ÍSkagafiröi: GoÖdælir, Hjaltdælir og HöfÖa-

^cnn; í Eyjafiröi : Eyíiröíngar (þveræíngar, MöÖruvellíngar) og

^varfdaiir; í þíngeyjarþíngi : Ljösvetníngar
,
Reykdælir og Ex-

ftrÖíngar
; í Norörmúlaþíngi : Hofsverjar, Krossvíkíngar og Freys-

goöar- í Suörmúla])íngi: Njarövíkíngar, BreiÖdælir og Fljötsdælir;

^ ^kaptafellsþíngi : SíÖuinenn og Freysgyölíngar; í Rángárþíngi-

^alverjar, Rángæíngar og Örgoöar; í Ámessþíngi: Ölfusíngakyn,

Mosfellfngar og Flöamenn.

Þessar eru helztu ættirnar, en þö eru ötaldir ötal aörir, sem
wannaforráö höföu á einhvern hátt, þö ekki kallaöi þeir sig goöa,
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svo sem Njáll, en sem þd eru taldir meö mestu höföíngjum og tdku

mikinn þátt í landsstjdrninni , en goöoröin gengu aÖ erföum sem

hver önnur eign, og margskíptust eptir sem á stób, og voru því

engar skorÖur settar: aÖ svo margir tæki upp mannaforráö, sem

ætt eöa burÖi höfÖu til þess á einhvern hátt, en hvort sem þeir

nú voru margir eÖa fáir, kom allt í sama staÖ niör, því samgoöar

kusu aldrei nema þrjá menn í d<5m en fjdra í lögréttu, hvort sem

þeir voru margir eÖa fáir, og urÖu þeir sjálfir aö koma sér

saman um þaÖ, eÖa láta einn fara meö goÖorÖiÖ af sinni hendi.

J>ar sem miklir höfÖíngjar voru, þá munu þeir hafa fariö á þíngi

meö öll þrjií, svo seni GuÖmundr ríki, Snorri goÖi og margir aörir,

og einkum þar sem mestöll mannaforráö gengu í einni ætt í heilu

þíngi, sem segja má umEyfirÖínga norÖanlands, Ölfusíngakyn sunnan

og BreiÖíiröínga vestanlands, og enda optar, því svo cr, til aö myncla,

aö sjá, sem Hafr hinn spaki hafi einn veriÖ á þíngi af hendi Skag-

íirÖínga, þegar sdtt var vígsmáliö Höskuldar Hvítanesgoöa.

þetta tímabil, sem nu er um aö ræöa, höfum vér tekiö þángaö

til Friörekr biskup kom híngaÖ til lands. f>aö er ekki dfyrir-

synju, aö Kristnisaga þá hcfr upp nýtt höföíngjatal á Islandi, því

þaö er merkilegt, aö frá alþíngissetníngu og þángaö til var aö

mestu ein kynsldö uppi, cn um þcssi árin cinmitt urÖu miklar breyt-

íngar. Hinir gömlu önduÖust, en nýir tdku viÖ, og gjöröist íncst

um þaö á svosem tíu ára fresti. Vér skulum telja nokkur dænii

kríngum landiÖ: þorkell máni andaöist eÖr lét af lögsögu 984;

Túngu-Oddr lifÖi framundir 990. Um 980 flutti Egill frá Borg

suör aö Mosfelli. þorgrímr goöi Kjallaksson andaÖis.t þetta ár

(980; Eyrb. kap. 17). Vetri fyr (979) reisti Snorri goöi bú á

Hclgafclli 15 vetra gamall, og byrjar þar upphaf ríkis hans.

þdrör gellir andaÖist á þessum misserum. Höskuldr Dala-Kollsson

andaöist 995 (Njáls s. kap. 59). I Vatnsdal lifÖu íngimundarsynir

framundir 975; en þorkell krafla hdfst til mannvirÖíngar fáum

vetrum síöar. Hjaltasynir komu þessi árin til viröíngar í Skaga-

íiröi. Eyjúlfr Valgeröarson andaöist í þann tíma FriÖrekr biskup

var hér á landi (um 984) ; cn Víga-Glúmr fdr fám vetrum síÖar

af þverár landi, og er þaö upphaf ríkis Gufemundar ríka, og þeirra

Mööruvellínga. Áskell goÖi var veginn um 970, og litlu síöar

mun þaÖ hafa veriÖ aö þorgeir LjdsvetníngagoÖi tdk metorÖ. I

Austfjöröum andaÖist þorsteinn livíti svosem 960; en Brodd-Helgí

sonarsonr hans var veginn 986, en Geitir í Krossavík ári síöar.
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þá tdku þeir viö forráfei Bjarni Brocld-Helgason og þorkell Geitis-

son
,

og héldu lengi síöan. Hrafnkell gofei haffei andazt nokkru

fyr, en í þetta niund kom Helgi Ásbjarnarson til forráfea, sonar-

sonr hans. Margir þeir, sem nu voru taldir, voru gamlir menn,

sem haldife höffeu gofeorfe mestalla ef ekki alla þá tífe sem lifeiri var

frá því alþíngi var sett og þángafe til nú; en eptir komu Frifereks

biskups má segja afe ný deild efer umferfe af sögu landsins taki

töl; Vér skulum nú gefa stutt yíirlit yfir þenna tíma, frá því afe

alþíngi var sett og nokkufe framyfir 980.

A Sufernesjum er þess afe framan getife, afe Ingdlfr andafeist

snemma, og tdk þá vife þorsteinn sonr hans. Ver höfum engar

vissar sagnir, hversu lengi þorsteinn hafi lifafe, þd má afsögum ráfea

líkur til nær þorkell máni hafi tekife vife forráfei. þorkels mána
er fyrst getife í sögum, þar sem í Grettis sögu getr um deilur þeirra

Kaldbeklínga, Flosa úr Árnesi vife þá bræfer sonu Önundar tréfótar,

Ofeig gretti, þorgeir og þorgrím hærukoll. Ofeigr var veginn og

komu mál til alþíngis. þeim sonum Önundar veittu þeir Mifefjarfear-

Skeggi og póroáár gofei, þvf ætt þeirra þórodds kom saman. Ntí var

Þorkell máni beiddr úrskurfear, er Flosi vildi ripta landagjöf föfeur

síns Eyríks í Arnesi, til afe gjalda meí) sektarfé sitt þeim bræbrum. I

sögunni segir nú, afe þá hcffei þorkell máni lögsögu. þetta hlýtr nú
afe vera misgáníngr. þafe er aufeséfe, afe þetta var ekki svo mjög

laungu cptir daufea þcirra Önundar og Eyríks snöru, fefera þeirra

Flosa og þorgríms. þetta sést nú bezt á aldri þorgríms hærukolls;

hann réfeíst óþtir þessi mál inn til Mifefjarfear og kvongafeist þá fyrst,

°g átti sífean mefe þeirri konu Asmund hæruláng. Ásmundr and-

^feist uni sumarife 1015 (Grett. s. kap. 42) og var þá mjög gamall;

fyrir innan sjötngt mun hann varla hafa verife
,
og er hann þá

fseddr nálægt 945, og má þó vel vera afe hann haíi verife enn eldri.

Hann haffei og lengi verife í siglíngum og var orfeinn ekkjumafer

* Noregi , er hann kom alfari til Islands, en þafe var á dögum
Fri&rcks biskups hér á landi. Dcilur þcirra Kaldbeklínga hafa

því varla orfeife sífear en svosem 940, og lætr þafe mikife nærri
v, fe þráfeinn í Grettissögu. Hér má enn geta þess, þ<5 ekki gjörist þess

börf, afe Svanr á Svanshóli var viferifeinn þessi mál, en hann drukn-
aí) í í þafe mund afe Hallgerfer giptist Glúmi, hérumbil 960 (Njáls s.

kap. 14), i annafe sinn er þorkels mána getife cr hann sætti þá Torfa

°g Grímkel gofea. þafe varfe fám vetrum sífear en þctta, efer 951.

Nú segir þó, afe þorsteinn íngólfsson Iiffei þegar alþíngi var sett



304 UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM.

930, og landib hafoi nærfellt 60 vetr veriö byggt (Landn. 5. 15);

hefir því þorsteinn andazt á því bili (930—940), og voru þá víst

lionir nærfelt 40 vetr frá láti fö&ur hans; tók þá vib forrábi þor-

kell máni, en hann lif&i sí&an meir en hálfan fimta tug vetra, og

andabist 984 ebr lét af lögsögu þab ár; hefir hann þá hlotife ab

vera mjög gamall. Hann var eitthvert mesta vegmenni í fornum

sib. þab segir svo um hann, ab hann léti bera sig á banadægri

ut í sólargeisla, og fæli sig þeim á hendr, er sólina haf&i skapafe.

þorkell máni hefir nu haft spurn af kristinni tru, því hann and-

abist á þeim vetrum sem Fri&rekr biskup var ut hér, og þa& ver&r

ekki annab séb, en a& þorkell máni hafi haft lögsögu á alþfngi

sama sumarib sem þeir biskup og þorvaldr bo&u&u kristni á al-

þíngi frá lögbergi , en þá höf&u þeir biskup veri& tvo vetr a&

Lækjamóti, en þrjá alls hér á landi; hefir því þetta verib á alþíngi

árib 984, ebr síbasta sumarib semþorkell hafbi lögsögu(Kristni s.kap.

4), en þá brugbust menn illa undir kristnibobib, og kvábu níb um
þorvald, því er varla líklegt, ab þorkell, sem þá hafbi lögsögu,

hafi verib hei&ninni mjög frásnilinn, og er þab þeim mun ólíklegra,

sem vér vitum, ab þeir lángfe&gar voru mestu trúmenn í hei&num

si&. Or& Ingólfs eru alkend, þau er hann mælti er hann frá líf-

lát Leifs, a& svo færi hvcrjum uer eigi vildi blóta go&", en hitt

er víst, a& hvergi nema um Austiiand linnast jafn-si&gó&ir menn

sem ^orkell máni og forfe&r hans, enda voru þeir allsherjar-gobar

:

þeir skyldu helga alþíngi, og höf&u þeir líkt embætti á hendi sem

biskupar kristinna manna. Nú er því víst, ab þorkell máni hafbi

afspurn af kristinni trú, en vér höfum enga vitneskju fyrir, ab

hann ne abrir höfbíngjar hafi þá tekib henni vinsamlega; mundi

kristnibob jþorvalds hafa gengib betr fram, ef slíkr mabr, sem

allsherjar-gobi landsins var, hcf&i veitt hcnni sitt mc&mæli.

Me& því nii landnám urbu svo snemma fyrir sunnan, þá verbr

meb hina líkt og meb þá fe&ga Ingólf og þorstcin, a& flestir synir

landnámsmanna eru dánir, en sonasynir ))eirra á lífi
,

þegar hér

var komib sögunni , ab alþíngi var sett. þórbr skeggi átti enga

sonu, sem vér vitum, svo frá honum vcrba ekki taldar ættir þar,

en þær dætr hans tvær giptust í önnur hérub: önnur norbr í Gobdali,

en hina fékk Ketilbjörn gamli, og var þab ábr en hann kæmi híngab

til lands. Synir Helga bjólu munu eflaust hal'a buife ab Hofi, og

svo aptr þeirra synir ; Stefnir þorgilsson, sem kunnugr cr íkristni-

sögu landsins, var af þeirri ætt, og enn lengra aptr Jón biskup
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Ögmundarson, og má segja, ab nœrfellt allir ættHblr til himiagömlu

biskupa eru af »Subiiandi.

Vér vcrbum her ab nefna mann, sem á þessu tímabili komst til

mikilla metorba í Kjalarnesþíngi, en þab var Grímr Svertíngsson áfe

Mosfelli. Hann var af Ölvis ætt, því aíi lians var Hrolleifr , er

nefndr er sonarsonr Ölvis bamakarls. Grímr átti þórdísi, dóttur

þórólfs Kvcldúlfssonar; hún er fædd 925, og var tvævetr, eba svo,

er fabir hennar féll á Englandi ; af þessu má marka aldr Gríms

;

þó mun hann hafa verib ýngri en þórdís, kona hans. þordís lifbi

framyfir 990, sem sést á aldri Egils, en Grímr mun hafa lifab lengr

þeirra hjóna; hann hafÖi logsögu cptir þorgeir árin 1002— 1003;

þá lét hann af lögsögu. Ari segir þafe væri vegna hæsi ; oss þykir

líkast afe hann haíi andazt á þeim misserum, ebr örskömmu sífear,

en Skapti, frændi hans, tðk þá vib. Grímr mun þá og víst hafa

verib nálægt sjötugu, því hann mun varla vera fæddr laungu eptir

930; er hann samliba þóroddi á Hjalla, því vér höfum fyrir satt,

ab þeir hafi komií) út um sama leiti frændr: þormóbr skapti, afi

þorodds, og IlroUeifr aíi Gríms, nema hvaí) Hrolleifr hefir þá

víst verib eldri en þormóbr.

Enn eru Valþjóflíngar, nibjar Öiiygs gamla. Vér höfum getib

þess, ab Orlygr muni hafa verib vel mi&aldra, er hann kom út,

en Hjólp hét fyrri kona hans, og mun hann hafa fcngib hcnnar á

Irlandi og var Valþjófr gamli þeirra son , en hann kom fulltíba

lit meb föbur sínum, og er talinn landnámsmabr
,

því hann nam

Kjósina. Valþjófr hyggjum vér sé á aldr vib þá Hrólf og íngjald,

sonu Helga raagra, og mun hann vera fæddr nálægt 870, og þab

má vel vera ab hann haíi lifaÖ fram yfir ab alþíngi var sett. Vé-

laug hét dóttir Öiiygs, hana átti Gunnlaugr ormstúnga, hiin var

hálfsystir Valþjófs og dóttir þeirra Isgcrbar ogÖrlygs; Isgerbi mun

Örlygr hafa átt í elli sinni, cn hiin var dóttir þormóbs Bresasonar

landnámamanns á Akrancsi ; Geirmundr var sonr þeirra, en albróbir

Vclaugav, hann mun hafa búib ab Esjubergi ])egav aiþíngi var sett,

en síban hver af öbrum lians ættmanna; þoiieifr, dóttursonr Geir-

mundar, bj<5 þar eptir hann
,

og eru Esjubergíngar frá honum

komnir, má því sjá, ab þab hafa verib seinni konu börn Öiiygs,

sem stabnæmdust á Kja]arnesi, og sem héldu þar upp gob-

orbi. þoiieifr bjó þá ab Esjubergi cr kristni kom hér á land; og

hefir hann ef til vill kristnazt ab áeggjun Stefnis, frænda síns.

Ættin frá Valþjóíi dreifbist upp um Borgarfjörb. Valbrandr, sonr
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Valþjófs gamla, var fafeir Torfa. Toríi bj<5 fyrst afe Möferuvöllum í

Kjós, eu sífear gjörbu þeir fefegar félag vibTúngu-Oddog fluttust upp

í Borgarfjörb, og bjó Torii sífean afe Breifeabólstafe í Reykjadal; þetía

mun hafa gjörzt svosem 945, skömmu eptir claufea Valþjófs
;
þegar

Harfear-saga byrjar (um 950) þá var Torfi kominn upp í Borgar-

fjörfe, enda er og afe sjá, sem Valbrandr, fafeir hans, haíi þá verife

andafer, því hann kemr ckki vife þá sögu , en Signý systir Torfa

var þá ung og gjafvaxta (Hauksbók 1. 11— 14).

f>afe sem ver vitum um Borgarfjörfe afe sunnanverfeu á þessu

tímabili, er mest eptir sögu Styrmis frófea; bæfei hefir Styrmir

í Landnámu sinni sagt frekar en aferar Landnámur um Valþjófl-

ínga og Örlyg gamla, svo og um þá Bresasonu : formófe gamla

og Ketil, og um Bryndæli ; en svo er einnig Harfear saga og Hænsa-

þóris saga, sem Styrmir víst á einhvern þátt í.

Vér viljum þá byrja mefe Túngu-Oddi, því ríki hans og ætt

cr svo nákomife Valþjóflíngum. Um mifeja þessa öld og mestan

síbari hluta hennar (940—990) er Túngu-Oddr ríkastr ma&r í Borgar-

íirbi, næst Egli og þeim Mýramönnum. f>aí) kann aí) vera nokkub

snemmt tiltekib, ab telja Odd meb höfbíngjum landsins um 940, þó

svo sé gjört í Landnámu (5. 15), en þab er nú þar gjört um svo

marga aðra, sem sí&ar komu til mannvirðíngar
,
og er allt þab

höftíngjatal nokkufe af handahófi, en þó rétt, ef menn , sem og

vera ber, láta leika á svosem 20 árum
;
og á það a& eins a& sýna

hverir mestir voru höfbíngjar hér á landi um mibja tíundu öld.

í sögum vorum eru til þrenn höfbíngjatöl á landi: fyrst þegar

helztu landnámsrnenn eru taldir; því næst ])ar sem taldir eru

höfbíngjar eptir landnám (um 940), J)á er landií) háf&i 60 vetra

bygt verií)", og enn þá er PriSrékr biskup kom til lancls (981);

J)ctta eru þrenn höffeíngjatöl á rúinu 100 ára bili , en þetta á ab

skilja svo, afe hc.vmeb er sagt hverir hér voru mestir höfbíngjar

á landi um aldamótin 900 (landnám.snienn)
,
og nm mibja og um

ofanverba þessa öld, og eru þetta þrír mannsaldrar á einni öld, sem

og lætr mjög nærri lági. Um Túngu-Odd er ])ab nú a& segja, ab

liann hefir vcrio mjög svo úngr liafi hann verio kominn til mann-

viroíngar 940. Vér höfum vissar sögur af þvf, a& hann lifbi fram

undir 990, svo sem enn skal getife veroa. Nú er ab tala um ætt

hans abframan: Túngu-Oddr var sonr Onunclar breibskeggs, land-
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námsmanns
;
þó nú Öniindr kunni ab hafa komib nokkub síbla út,

sem vér þó höldum ab vart háfi verií) laungu eptir 900, þá virb-

ist þó þetta ab benda til, ab Túngu-Oddr sé sncmma fæddr; aldr

móbur lians lýtr enn fremr ab hinu sama. þær eru ncfndar fjórar

dætr þormóbar Bresasonar: Geirlaug, kona Onundar brcibskcggs,

móbir Odds
;
Isgerbr, konaOiiygs; Svanlaug, kona Gríms hins há-

leyska, og Kjölvör ; vér þekkjum ekki bónda Kjölvarar, en hinar þrjár

systr voru allar giptar landnámsmönnum, og allt fyrir þab var þó

Oddr ýngri nokkub en Egill Skallagrímsson, enda jafnar sig, þegar

vér gáum ab fleirum libum. Illugi svarti cr einum lib síbar en Oddr,

því þau eru systrabörn: Túngu-Oddr og þuríbr dylla, móbir Illuga.

þetta kemr vel heim, því Illugi lifbi yíir 15 vetr lengr en Oddr.

Orlygr gamli var lángafi Torfa Valbrandssonar; nú segir svo £

Landnámu, ab Torfi ætti þóroddu, systtir Túngu-Odds
;
þetta getr

nú tæplega verib satt, þar sem Orlygr, lángafi Torfa, átti

móbursystur þóroddu, enda mun þetta vaiia [hafa stabib í bók

Styrmis, en í Landnámu Sturlu stendr þetta. Hér eru þær

réttari sögur Borgfirbínga : Hænsa-þóris saga og saga Gunnlaugs

ormstúngu, og segir þar, ab Torfi ætti þuríbi, dóttur Túngu-Odds,

en þórodda væri aptr móbir Torfa (Gtinnl. s. kap. 11), cr því í

Landnámu farib fcbgavillt, og var þab Valbrandr, sem átti þór-

oddu, og kemr þab mikib vel heim
;
því þó hún sé einum lib fyr

í ættinni en Valbrandr, bóndi hennar, þá var Valþjófr fyrri konu

barn. Orlygs. Nú má tilfæra enn íleira ura ætt Túngu-Odds, en

þab lýtr ab hinu sama, og hyggjum vér ab hann sé fæddr um
920, en hannátti frumvaxta sonu um 965, er brennumálib varb, en

þó voru þeir fyrir innan tvítugt; þó er líklegt ab þuríbr, kona

Torfa, hafi verib elzt þeirra systkina.

Vér komum því næst til manns, sem mjög er skyldr Túngu-

Oddi og Valþjóílíngum, en þab er IUugi svarti Hallkelsson, liross-

kelssonar landnámsmanns. þab er víst varla efi á, ab Styrmir

fróbi er kominn af Illuga, en hann hefir bezt ritab bæbi landnám

og sögur í Borgaiiirbi, og njótum vér þess í því, hvab þar eru svo

vel raktar ættir og skilvíslega. Ætt Illuga svarta köllum vér

Gilsbekkíngakyn, og höfbu þeir goborb upp um Borgarfjörbinn,

og er þab gömul og ágæt ætt. Nú voru þeir lángafar Illuga þeir

Hrómundr háleyski og Örlygr gamli
,

því Gunnlaugr ormstúnga,

sonr Hromundar, átti Vélaugu, seinni konu barn Oiiygs. Gunn-
laugr ormstúnga hinn eldri, afi Illuga, mun hafa lifab um þab Ieiti



308 UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM.

er alþíngi var sett, og lætr þá nærri ao Ulugi svarti se fæddr um

950; hann er einum lib síöar en Túngu-Oddr, og liann andabist

eptir 1014, hefir hann þá verib vel sjötugr; áríb 981 deildi hann

vib Kjarlak gamla, og Gunnlaugr ormstúnga hinn ýngri, sonr hans,

er fæddr 983, en Hermundr, bróbir Gunnlaugs, var þar á aldr vib.

j>ab er enn til marks uni aldr Illuga, ab Mibfjarbar-Skeggi var

afi Ingibjargar, konu hans, og mun þetta því rétt sett. Tindr

skáld , bróbir Illuga, mun hafa verib mjog úngr þegar hans er

fyrst getib í Noregi , um 965, og má hann varla vera miklu

elclri en Illugi, því hann var í Jómsvíkínga-orustu (995) og hann

var í Heibarvígum (1014), og sumir segja svo ab hann félli þar,

og kvæbi vísu í valnum (IJcibarv. s. kap. 32).

þar sem vér nu hofum nefnt Gilsbekkínga, frá Hrómundi hintim

iiáleyska, þá er og skylt ab nefna ættmenn Gríms liins háleyska, og

íluttu þeir bú sín upp í fjörbinn og námu þar land. Ulfr, sonr Gríms

og Svanlaugar þormóbsdö'ttur , nam land milli Hvítár og Subr-

jökla, gaf örnefni þar og kallabi Geitland og Geitlandsjökul og

í Geitlandi, og tlraga þeir frændr þaban nafn sitt og eru kallabir

Geitlendíngar; þess er tilgetanda, ab Grímr geitskór, f<5stbr<5feir

IJlíijóts, sá er land kannabi og stabinn valdi til alþíngis, hafi

verib af þessari Geitlendínga ætt, frá Grími hinum háleyska. þab

er nú nokkub kynlegt, ab Ulfr skuli vera landnámsmabr, hann, sem

er dóttursonr þormóbar af Akranesi landnámamanns
,
og jafnliba

Túngu-Oddi : því þeir voru systrungar Oddr og Úlfr
,

og þd er

Úlfr aíi Halldóru, konu Gizurar hvítá, og afi Illuga rauba, er bjó

ab Hólmi (um 983) þá cr Hörör kom úr siglíngu, svo þab virbist

víst, ab Ulfr hafl lifab um 900, og eins er þar, scm segir ab Hrólfr

ýngri, sonarsonr Ulfs, átti I>uríbi, dóttur Valþjófs gamla, og vcrba

þcir Ulfr og Orlygr gamli jafnliba eptirþví. þab verbr ekki varib,

ab nokkur tvíbenda er í þessu, ab sami mabr se talinn ísumum ætt-
•

libum jafnlibaOrlygi, en í öbrum jafnliba Túngu-Oddi, og getr tæp-

lega skeikab svomiklu; enda er og þab víst, ab Túngu-Oddr er miklu

síbar en allir abrir libir, þeir sem taldir eru frá þormóbi gamla.

þegar alþíngi var sett hafa þeir eflaust verib uppi synir Úlfs:

Hrólfr hinn aubgi, tengdafabir Gizurar hvíta, og Hróaldr; en um
ofanverba þessa bld, um þab lciti ab Fribrckr biskup var her á landi,

voru uppi þcir sona-synir Hróalds : Kjarlakr á Lundi í Lunda-

Reykjadal og Kollr sonr hans, Sölvi í öeitlandi og Illugi raubi,

er fyrst bjó ab Ilraunsási , síban áHofstöbum, cn síbast á Innra-
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Hóhni, cn llrólfr ýngri, fa&ir þéirra bræbra, rebist vcstr á Skarb-

strönd og bjó ab Ballará. Vér sjáum því, ab þeir Geitlendíngar

höfbu mikib ríki fyrir snnnan Hvítá alla þessa Öld. Ver vitum

nú hvab þcir voru náskyldir Tiingu-Oddi, enda héldu þeir upp

boli til bclmínga: Oddr og Geitlendíngar , á líkan bátt og segir

um þorstein þorskabít vcstanlands, enda munu þeir hafa fylgzt

ab öllum stórmálum. Nú sjáum ver, ab svo má ab orbi kveba,

sem Borgarfjörbr deildist í tvær miklar sveitir á þessari öld, og

eru Mýramenn ab vestan, en Egill Skallagrímsson var um þessar

mundir forysta þeirra, cn ab sunnan og ofanverbu : Gilsbckkíngar,

Gcitlendíngar og Valþjóilíngar
,

og var Tiingu-Oddr höfub þcirra

allra um mibja þcssa öld; þcir voru l'remr óvinvcittir Mýramönnum;

þessa gætti þó eigi svo mjög meban Egill var áBorg; cn ab þetta

var svo sest bezt á því, ab allar þessar ættir, sem vcr nefndum,

voru margvenzlabar , en rrillli Mýramanna og þeirra Borgíirbínga

var lítib ebr ekki um mægbir, og cr þab ætíb ljósastr vottr um,

ab rígr baii verib á milli. þeir Blundarnir voru ab sönnu námægbir

MýramÖnnum, enda voru þeir einir síns libs fyrir sunnan Hvítá, og

bygb þeirra var varla mjög vinsæl þeim Tungu-Oddi, og bans libi.

Um mibja þessa Öld og fram á síbari bluta hcnnar (950—970)

voru og uppi í Borgaríirbi fyrir suhnan lívítá þeir synir Oleifs

bjalta: Ragi, þórarinn Ragabróbir og Glúmr. þeir munu víst bafa

verib göfuginenni
,
þar sem þðrarjnn var tekinn til lögsögumanns

eptir Hrafn (950—970). Gliímr iekk Ilallgerbar, má af því marka

hvaba manni Glurar var, ab Hallgerbr hreiíbi ekki ofsa sínuni,

og bar mikla ást til Gliims, þau voru saman eina G vetr og mun •

fall Glums bafa orbib um 966; Raga er ekki getib, bann num þó

bafa verib ab manni, þar scm þórarinn cr kendr vib bann.

þab cru tvær sögur scm á þessu tímabili hafa gjörzt í sunn-

anverbum Borgarlirbi : líarbar saga og sagan af Hænsa-jþóri.

Harbar saga hefst meb Grírakeli goba, syni Bjarnar gullbera land-

námamanns. Grímkell var þá mabr gamall er sagan befst (um

^50), og mun því Grímkell víst vera fæddr um 900, þó lieldr fyr

©n síbar, því hann andíibist 970, scm cnn mun sýnt vcrba, og

ttvun þá fyrir víst hafa vcrib á áttræbis aldri. þab gctr því meb
ei^gu móti verib, ab Svarthöfbi, bróbir Grímkels, hafi átt þuríbi,

clóttin- Tiingu-Odds, þó svo segi í Landnámu, því Gríinkell er

natklu eldri mabr en Oddr. þetta mun fara svo á milli mála, ab

Þ881' munu hafa verib tvær systr Odds : þuríbr og þórodda, og nuin
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sú þurífer hafa verib gipt Svarthöf&a , cn þurfói , dóttur Odds,

átti Torfi Valbrandsson. Móbir Grímkels gofca var Ljótunn Hrólfs-

dóttir, hersis lír þrándheimi, og Unnar, er kölluí) er dóttir Há-

konar Grjótgarbssonar. Nu var því Grímkell náskyldr Ketilbirni

gamla á Mosfelli. þetta er líklegt aö sé orsök til, ab Grímkell

haffti goborb austr í Ölfusi, og svo mikinn styrk þar, þó fabir hans

væri landnámsmabr í Borgarfirbi, og mun Teitr Ketilbjamarson víst

hafa veitt Grímkeli a£> málum hans, þó ekki sé þess getib í sög-

unni. þaí) er hætt vi&, að í sögunni sé og nokkuð orðum aukifc)

vald Grímkels þar austr um sveitir, og vífcátta á goborfci hans,

þar sem vér vitum aÖ Ölfusíngakyn hafbi þar svo mikiö rfki. Gob-

orí) Grímkels mun hafa náb yfir þær sveitir, sem næst lágu

Mosfellíngum.

Styrmir fróbi, cr kominn var líkast til af Gilsbekkíngakyni, hefir

litife ylir þessa sögu, og er þar vísab til sagnar hans. Grímkell átti

Signýju, systur Torfa Valbrandssonar, Valþjófssonar, Örlygs sonar

hins gamla. HörSr var sonr þcirra. Atvik þau í æfiHaröar, sernmibaí)

verÖr vií), eru þessi : þegar hann var þrévetr braut hann menib góba

fyrir knjám móbur sinnar, og var þaí>, sem Signý sagbi, hib fyrsta

stig hans til óhamíngju, en sífean fóru mörg eptir. þá var honum

komib í fóstr til Gríms, vinar Grímkels, haf&i hann vetri ábr átt

son er Geir hét, var því, sem sagan segir, Hör&r tveim vetrum

eldri en Geir. Sama sumarib fór Signý í orlof sitt til Torfa bróöur

síns og anda&ist þar af barnsförum, og hét þorbjörg mærin, er

hún fæddi. þorbjörg var því þrem vetrum ýngri en Hörftr, bróbir

hennar. Næsta sumar cptir, er Hör&r var fjögra vetra, voru

deilur þeirra á Jjíngi Torfa og Grímkels, ut af hrakníngum

þorbjargar og svívirðíngu þeirri, er Torli hafbi gjört Grím-

keli. þorkell máni var gjörbarmaí)r í því máli, þó var þab laungu

&tr en hann tæki lögsögu. Nú* verftr sagan tvísaga, þar sem

segir abHörbr væri íimtán vctra er hann fór utan, en Geir sextán,

þar scm þó á&r cr sagt aí) Geir var tveim árum ýngri en Hörbr,

hér á því afe standa svo , a& Hör&r var 18 vetra; svo varfe a&

vera þegar Geir var 16 vetra. þafe er og aubvitafc , aí> Hörbr

var eldri en 15 vetra, því þorbjörg systir hans, sem þó var þrem

árum ýngri, var vaxin ábr hann færi utan, sem sjá má af sögunni.

Nú þegar búií> er ab kippa þessu í lag, kemr allt ágæta vel

heim, þa& sem sfóar segir. HörÖr var 15 vetr utan og fékk

jarlsdóttur austr á Gautlandi. En hér á landi var hann 3 vetr



UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM. 811

ábr hann felli í sekt: einn vetr ab Hólmi en tvo á Breibabólstab;

þcssa þrjá vetr má telja vetr fyrir vetr eptir frásögninni í sög-

unni , sem hvergi er slitin í suntlr; en 36 ára var hann, er

hann fell í sekt, en 39 ára er hann fell, því í sekt var hann alls

ekkinema þrjávetr: einn íBotni, en tvo íGeirh<51mi; þessa sektar-

vctr hans alla má og telja eptir sögunni. Styrmi prest hinn

fróba má nú eflaust hafa fyrír því, sem segir um aldr Harbar, ab

hann var 36 ára er hann féll í sekt og svo ab hann vantabi einn

á fcrtugan er hann fell , enda kemr nii talan heim, er talio er

eptir, og verba 39 ár, ef ab eins eru taldir 18 vetr, ábr hann færi

utan (18 + 15 + 3 + 3 = 39); en táki mcnn ab hann hafi

farib utan íimtán vetra, þá hagga menn fyrst því, sem ábr var

sagt um aldr þeira Geirs í sjálfri sögunni, og svo vantar þá þrjá

vetr uppá æfi hans, og yrbi hann þá ab hafa verib 6 vetr her á

landi ábr hann fell í sekt, cn þrábrinn í sögunni cr Ijóslega

móti því. Nu er ab ákveba þetta eptir árataíi : Hörbr kom utan

um daga Gunnhildar, cn Geir fdr aptr til Islands eptir fjögra

vetra burtuvist, og var Gunnhildr þá cnn í Noregi. Nií voru

Gunnhildarsynir í Noregi árin 960—969; utanfcrb þeirra fóst-

bræbra heíir því ab líkindum verib um mibja daga Gunnhildar-

sona, eba svosem 965; má mi miba allt hitt þar vib: Horbr heíir

þá fæbzt 947, en Geir 949, en þorbjörg 950, og sama ár and-

abist Signý. Vetri síbar urbu deilur þeirra Torfa og Grímkels

á alþíngi (951). Hörbr fdr 18 vetra utan (965), og kom ut aptr

eptir 15 vetr (980) en hann fell í sekt árib 983. Varb því víg þeirra

Hólmverja árib 986 , ab vetrnóttum. Nu má og af sögunni enn

fremr telja til um dauba Grímkels. Geir kom lit cptir fjdra vetr

(969) cn vetri síbar bab þorbjargar Grímkclsdóttur Indribi frá

Indribastöbum í Skoradal, og fekk hennar, hefir því þorbjörg verib

tvítug er hún giptist Indriba. J>etta varb nií um sumarib 970, en

skömmu eptir bobib varb Grímkell brábkvaddr. ^á var Hörbr

sonr hans utan, gekk því nú goborbib þegar úr ætt, og hefir þab

þá hiklaust verib þóroddr gobi og þeir Ölfusíngar, sem nú juku

ríki sitt. þab heíir líklega verib fyrst eptir dauba Grímkels ab

þóroddr varb mestr hérabshöfbíngi þar austr um svcitir, svosem
þeir voru á síban alla stund febgar, Jxíroddr og Skapti.

þessar voru nú helztar ættir upp um Borgarfjörbinn, og kalla

íuenn þessar ættir einu nafni Borgíirbínga; en fyrir utan komu
Mýramenn og eru þeir göfgastir allra. þab var 878 ab Skalla-
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grímr kom til íslands. Nú verbr þar þrjátigi ára bil í sög-

unni, þángab til hún tekr vib aptr, meb útkomu Bjarnar hölds

og utanferí þó*r<51fs, og uppvexti Egils. Af Egli er svo laung

saga, ab þab mættu vcra öfgar, gæti menn ekki vitab um aldr

hans meb fullri vissu, en sagan svo greinileg, ab hún segir frá

ár fyrir ár, svo ekki getr skjátlab. Hör er og enn fremr æfi

Noregskonúnga til samanburbar, því hvorartveggja sögurnar verba

samhliba, og má ckki raska annari , svo ekki dragist hin meb.

Vér vitum nú fyrst um Egil, sem enn skal sýnt verba, ab hann

fluttist frá Borg um 980, eba svo scm vetri eba tveim þar fyrir.

þá fó*r hann ab Mosfelli , en þar lifbi hann mörg ár, varb blindr

og örvasa, og komst á níræbis aldr. Nú er af þessu aubvelt ab

rába um aldr Egils, ab hann er fæddr skömmu eptjr 900. Hér er

enn annab til sannindamcrkis, en þab er aldr Arinbjarnar. Arin-

björn hersir var jafnaldri Eyríks blúböxar, og ðlust þcir bábir upp

saman. Hann cr fæddr um 900, og fyr ekki, því hann í'cll meb

Haraldi gráfcld, árib 969, og hefir þá líklega verib sjötugr, cba

þó vart þab; en Arinbjörn var tlnokkuru eldri cn Egill" (Eg. s.

kap. 41). Nú mætti af þessu, sem nú cr sýnt, setja afmæli Egils

svo sem 904, og nú cru enn mörg deili í sögunni, sem einmitt

benda til þessa árs, og skal nú drepib á þab; en af því æfi Har-

alds hins hárfagra og sona hans er svo náskyld þessari sögu, ab

hafa verbr bábar í huganum í senn, og hvoruga má frá annari

skilja, þá er her bezt ab minnast á þab, sem þar er helzt athugavert.

þab slitnar um sama leitib þrábrinn í þeim bábum: Egils

sögu og sögu Haralds hins hárfagra, þar sem Skallagrímr fer til

íslands. Ab framan vitum ver athafnir Iíaralds frá því hann fyrst

kom norbr í þrándheim 865, 15 vetra gamall, og svo aptrabdrápi

þórólfs, ár fyrir ár. Síban vitum vcr fátt til hans, nema hvab

rába raá, ab hann fór herfcrb sína austr íVík síbar, og svo vestr-

ferb sína til Subreyja og Orkneyja, og hcfir þab verib á næstu

vetrum eptir ab Egils saga þrýtr, cn úr því er þab eina, sem greinir

urn Ilarald, þab, ab svo segir, ab þá væri Haraldr fertugr ab

aldri cr synir hans voru vcl á legg komnir, en íimtugr, er hann

deildi ríki meb sonum sínuni og gaf þeim konúngsnöfn (Hkr. ílar.

s. Hárf. kap. 35; Fornm. s. I. kap. 2). Nú er þetta tortryggilcgt,

ab Haraldr mundi á bczta manndómsskeibi skipta Noregsríki, og

vera síban 30 vetra konúngr meb sonum sínum. Hér á því ugg-

laust ab standa, ab hann hafbi þá vcrib íinnntíu vetr einvaldskonúngr
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í Noregi er hann greip til þessa; þá var hann orbinn ellimóÖr, en

synir hans ofstopamenn og horfbi til vandræba í landinu. þetta

gjöroist því árib 920; þá var og Eyríkr blóböx nýkominn úr

hernabi. og gaf konúngr honum yfirsókn á Hörbalandi, en hafbi

hann meb ser, því hann unni honum mest sona sinna, af því hann

var ýngstr, en konúngr sjálfr gamall. Svo segir Egils saga (kap. 37)

ab Eyríkr fengi yfirsókn um Hörbaland og Fjörbu, þar sem Har-

aldr sjálfr sat optast. Mun þab rettara, en ab hann hafi fengib

Hálogaland, Mæri og Raumsdal, sem konúngasögurnar segja. Nú
má bezt sjá aldrEyríks, ef höfb er hlibsjón afEgils sögu. f>egar

þórólfr Skallagrímsson kom utan, um 910, var Eyríkr enn barn

ab aidri; en 12 vetra var hann, er Haraldr fekk honum skip

;

hann herjabi fyrst fjóra vetr í Austrveg, en síban abra fjóra í Vestr-

víkíng, og kom tvítugr aptr til Noregs. Hemabr Eyríks heíir nú

orbib á árunum 912— 920, en því næst skipti Haraldr löndum

meb sonum sfnum og gaf Eyríki konúngs nafn. Vetri síbar eba

tveim mun ])ab háfa verib, ab Eyríkr fór Bjarmalands-ferb sína

(922) og fekk þar Gunnhildar. þetta allt sest bezt af Egils sögu,

því þórólfr var meb Eyríki í Bjarmalands-ferb hans og fór vetri

síbar tilíslands, sem rábib verbr af orbum sögunnar, en þá kemr

Egill fyrst fullgjört til sögunnar, og má telja ár fyrir ár, svo a&

engu skeikar af því, sem nú er sagt. Gunnhildr mun þá hafa

verib 14 vetra, er Eyríkr tók hana frá Finnum, er hún því fædd

908. Árib 925 átti hún Rögnvald, elzta son sinn, er Egill drap

árib 934, níu eba tíu vetra gamlan, því næst var Gamli, en svo

Haraldr gráfeldr; hann fæddist í þab mund, er Haraldr let af

konúngdómi (930) , enda kallar Glúmr Geirason Harald ubarn-

úngan" er fabir hans fell (941— 42), en þá var hann ellefu eba

tólf vetra, en úngan kallar hann Harald þá, er hann barbist vib ána

Vinu (964); Gunnhildr mun hafa verib hálfsextug, er Rútr kom

utan 963; en árib 969, eptir fall Haralds, fór hún vestr um haf,

og andabist skömmu síbar.

Tíu vetrna næstu, cptir ab Haralclr hafbi skipt rfki sínu, var

mjög agasamt í Noregi. J>eir bræbr, synir hans, börbust og drápu

hver annan, og gat Haraldr ckki stöbvab þenna ófagnab. þegar

- hann nú var áttræbr ab aldri, lagbi hann því nibr konúngdóm, 930;

<ta andabist þrem vetrum síbar (933)
1

, vetri eba tveim cptir ab

1

) Sæmuudr fró&i telr Iiann konung til banadægrs, 73 vetr, og Itcmr það

21
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alþíngi var sett, segir Ari, en af konungatalinu í Noregi frá Har-

aldi má þ<5 sjá, ab.þab var þetta ár, enda kemr þab bezt heim

vib Egils sögu. Fimm vetr var Eyríkr blóböx konúngr: þrjá meöan

fabir hans lifbi (930—933), en síban einn vetr, ábr Hákon kæmi

í land, en þab var um haustib 934; þá var Hákon „fimtán vetra"

(Hák. s. kap. 1.), en Haraldr var Unær sjötugr", ebr 69 ára (Har.

hárf. s. kap. 40), er hann átti Hákon (919), og kemr allt þetta

nibr á sama stab. ílákon tdk konúngs nafn þcgar um haustib

934, er hann kom í Noreg, svo segir Eigla og konúngasögumar

allar , nema Fagrskinna (bls. 18). En síbasta vetrinn (935) voru

þeir bábir í landi konungar, Hákon og Eyríkr, og er sá vetr, sem

vonlegt er, talinn þeim bábum til konúngdóms. Eyríkr fó*r úr

landi sumarib 935. En Hákon var alls sex vetr og tuttugu kon-

úngr (934—960). Svo segir nú í konúngatali eptir sögu Sæ-

mundar fróba : abEyríkrværi alls íiinm vetr konúngr (v. 11). En

misskilib heíir sá, sem kvæbib orti, orb Sæmundar, er hann segir

svo í næsta erindi, sein þab væri ábr en Hákon kæmi vestan,

því þab er í mótsögn vib þab, sem á undan segir, ab hann væri
9

alls firaín vetr ab landi. A reiki erallt ]>ab, sem Fagrskinna segir

um þetta: ab Hákon væri nálega 20 vetra, er hann kom í land,

(hann var 15 vetra); svo og þab, ab hann tæki eigi konúngsnafn

þegar, er hann kom í land. þab er aubvitab, ab þab hlaut ab

vera hans fyrsta verk í landi, ab láta bændr gefa ser konúngs-

nafn, svo gjörbi 80 vetrum síbar Ólafr helgi : hann kom um haust

í Noreg (1014) og let sama haust gefa sér konúngsnafn
,
og er

sá hinn fyrsti vetr talinn til konúngdóms þeirra beggja Hákonar

og Olafs. A usextánda ríkisári sínu" (Fagrsk. bls. 18) bobabi

Hákon kristni (950). Sama vor komu Eyríkssynir fyrst í land.

í annab sinn koinu þcir í land á jituttugasta
17

ári Hákonar (954), en

síbast, er hann hafbi 26 vetr verib konúngr (960), þá féll Hákon, en

kom til ríkis Haraldr gráfeldr, og var hann 9 vetr konúngr (960

—

969). Nær Hákon konúngr haíi farib herferbina subr til Danmerkr

verbr af konúngasögunum ekki séb, nema hvab þab var nokkrum

fyrir sama. ]> a 8 cr rángminni, þar sem Fagrskinna 3egir (bls. 118) a6

|>á er Haraldr Sigurðarson tdk konúngdóm mcð Magnúsi góða (1046)
væri frá andláti Haralds háríagra

í{
hundrað vetra tólfrætt og tveir vetr": —

„tírætt og tólf vctr" mundi sá er ritaði hafa viljað sagt hafa, og skakkar

I>á ekki nema einum vetri.
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vetrum fyr, en Eyríkssynir komu fyrst í land (fyrir 950), á

Egils sögu má nu sjá , a& þa& var á ellefta ári ríkis hans (945),

sama sumarib og Egill fdr sí&ast ut til íslands (Eg. s. kap. 79),

og kemr þab prýbilega heim vife aldr Gunnhildarsona og hernab

þeirra í Noregi. Rángt er þa&, scm Fagrskinna segir, a& þa& væri

á useytjánda" ári Hákonar, e&r vetri sí&ar en hann hdf kristni-

bo&i&, og Gunnhildarsynir kæmi í land. I kvæ&i Guttorms sindra

og öllum gd&um sögum er þessi herferb Hákonar sett fyrst af

öllu
,

og var þetta hin fyrsta orusta hans, sii sem hann átti vib

víkínga Dana. pá voru og Gunnhildarsynir nýkomnir vestan úr

eyjuin til Noregs, er Hákon fdr su&r til Danmerkr, og gjör&i hann

þa& til þess a& gjöra Dönum geig, því Danakonungr tdk bá&um

höndum Gunnliilcli og sonum hennar, og sýndi sig ískyggilegan

vi& Nor&menn, og gjörfeu Danir þar tíímm árásir, í Víkina, setti

því Hákon Tryggva konung þar til landvarnar.

Nii er af þessum hemabi Gunnhildarsona aubsætt um dau&a

Eyríks bld&öxar. I Egils sögu segir, a& hann felli vetri e&r svo

sí&ar en Abalsteinn, og sama segir í konungasögunum. Egill

frétti lát beggja hi& sama sumar, þeirra A&alsteins og Eyríks, en

Abalsteinn ðd 940. Enskr annáll nokkur, uSaxa-annáll", segir þar

á mdti, aö Eyríkr haíi fyrst falli& 954, en allt er þar á reiki

þa& , sem af Eyríki segir, svo sem þa&, a& hann kæmi fyrst til

Englands eptir dau&a A&alsteins. Af höfu&lausn Egils má fá

betra skyn á þessu, og svo á vísum Egils, er hann orkti á Eng-

landi á þessum árum. Ári& 954 höf&u Gunnhildarsynir tvívegis

herjab í Noreg, og voru laungu komnir til Danmerkr; þa& væri

og kynlegt, a& Eyríkr skyldi aldrei vitja Noregs, ef hann hef&i lifa&

svo lengi, hann átti a& minnsta kosti meira undir sér til þess en

synir hans, e&a Danir, því hann haf&i styrk og mæg&ir í Vestr-

eyjum, og hef&i hann a& líkindum or&i& vogestr Noregi, ef hann

hef&i lifa&, því hann var bæ&i grimmr og víkíngr hinn mesti.

Gliimr, skáld Haralds gráfcldar, segir: a& Haraldr væri ubarnlingr
,,

er fa&ir hans féll og hann kom fyrst á herskip, en þa& gat hann

ekki sagt um mann á hálfþrítugs aldri; þa& voru og fáir Nor&-

menn, sem byrju&u víkíng sína svo gamlir.

Nó er a& víkja til Egils sögu. J>ess getr fyrst af Egli, er

hann var þrévetr a& veizlunni hjá Ýngvari afa sínum, þá var

Þórdlfr enn dfarinn utan
;

þeirra var mikill aldrsmunr bræ&ra,

21*
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því þórólfr var þá vaxinn mabr cr Egill var barn, og var

þ<5 ekki þórólfr elzta barn þeirra Beru og Skallagríms, en öll

börn þeirra hin fyrstn öndubust og gekk svo lengi
,

og var

J>órólfr elztr þeirra sem lifbu. Líklcga sama sumarib, sem Egill

var þrevetr, kom út Bjöm höl&r meb póru hlaohönd, systur þóris

hersis, er hann hafbi hernumib frá þóri, bróbur hennar. Asgerbr,

dóttír þeirra Bjarnar og þóru, fæddist þegar fyrsta sumarib, en

síban var Björn þrjá vetr ab Borg, áor hann færi uían. J>órólfr

för mcb honum utan og J>óra hlabhönd, en mærin var eptir þre-

vetr ab fóstri ab Borg. Nu var þórólfr lánga hríb utan ; aldr As-

gerbar telr her eptir; því þcgar þórólfr kom út aptr, var hann

ekki nema einn vetr ab Borg, ábr hann færi utan aptr meb As-
f

gerbi, og átti hann hana sama haust. Haii Asgerbr gipzt 17 veíra,

og sá aldr þykir vib hæfi, þá hefir þörólfr verib 13 vetr utan (3 +
13 + 1 = 17). Sama er og ef farib er cptir Noregs konúnga

sögum. Eyríkr blóböx var bam ab aldri, er þórólfr kom utan;

en síban var Eyríkr í víkíng 8 vetr, og alla þcssa stund var J>ór-

ólfr í Noregi. Síban tók Eyríkr konúngsnafn og fór til Bjarmá-

lands ,
og var þórólfr þar meb; síban var hann einn vetr 1 vib

hirb þeirra Eyríks og Gunnhildar, og felldi Gunnhildr góban þokka

til þórólfs. Nú korn þórólfr til Islands 923, sem bezt sést, og þab

meb fullri vissu, þegar er talib ár fyrir ár til þess þeir bræbr

komu til hirbár Afcalsteins, og sama verbr ef mibab er vib Eyrík

bldböx og Harald hinn hárfagra, sem ab framan er getib. Haraldr

skipti ríki meb sonum sínum sjötugr ab aldri (920), en Eyríkr för

922 til Bjarmalands. Hefir því þórólfr faiib utan910; hafi hann

þá verib tvítugr
,

])á er hann fæddr 890, og er þeirra Egils 14

vetra aldrs munr, því Egill var sex vctra er þórólfr för utan, og

er þ.vf fæddr 904, en Ásgerbr 3 vetrum síbar (907). Bera heíir

þá verib á fimtugs aldri , cr hún átti Egil; hún giptist Skalla-

grími vetrinn 876, og höfbu þau Skallagrímr verib saman 28 ár

ábr Egill fæddist, cnda hefir Bera mjög úng verib gefin Skalla-

grími, og Egill var víst síbasta barn þeirra. þórólfr var nú einn

vetr ab Borg; en ab sumri fóru }>eir bábir utan bræbr, og Ás-

gerbr, og giptist hún um haustib þörölíi, 17 vetra gömul (924).

Nú hefir því Egill verib rctt tvítugr, er liann fór fyrst utan, og

') Svo ér í bcztu handritum Egils sögu: u kærleikar miklir voru mcð þcim

Jórólfl og Gunnhíldi. fcórólfr vnr um vetrlnn með EyríkP (kap. 37).
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lætr þab nœrri, ef litib er til í hvafea svabilfarir hann komst og

háska þegar í Noregi
,

og mætti hann eigi hafa verib ýngri. Nú
segir |)ó í sögunni, afe Egill væri ekki nema 13 vetra, er hann

f<5r utan. þab er nu aubseb, ab þetta er oflítill aldr, enda verbr

þá sagan sjálf tvísaga, því þórólfr var enn í landi , er Egill var

þr&yétr, og enn nokkra vetr síban, og svo allir þeir vetr, er hann

var í Noregi, og Asgerbr var þ<5 þrem vetrum ýngri en Egill, og þ(5

giptist hún þórólíi þetta sama haust, sem Egill f<5r utan. Egill

var 7 vetra er hann var ab leikum á Hvítárvöilum , en 12 vetra

er fabir hans hamabist ab honum, en þaban vissu menn ekkert

af Egli, þángab til hann f<5r utan, en þab var miklu meir

en einum vetri síbar. Nú segir þar á móti í sögunni, ab Egill

væri 12 vetr utan. Yhr getum talib árin eptir sögunni sjálfri, og

eru þau ekki nema 5; en meiníngin mun eiga ab vera sú, ab

hann kom hálfþrítugr út úr fyrstu siglíng sinni, en árunum er

ab eins skakkt deilt nibr, og er ætíb sjálfsagt, þegar svo ber

undir, ab fylgja |)ræbinum í sögunni; þab getr aldrei farib á milli

mála í góbri sögu , en hitt hæglega, þegar gizkab er á ára tölu

svona í svip, og eru mörg dæmi þess í sögum, ab þab hefir valdib

missögnum.

Nú f(5r þá Egill utan árib 924, og stób hann þá á tvítugu,

sama haust var gildib í Atley og dráp Bárbar, og var þab hin

fyrsta af svabilförum Egils. Um sumarib cptir (925) herjubu þeir

bræbr í Austrveg; þeir lendu vib Danmörk. Haraldr Gormsson

var |>á konúngr, en Gormr daubr 1
. þá var Egill enn vetr meb

þ<5ri (926), og um sumarib fóru þeir bræbr í hernab, og voru

lángt fram á sumar, en um haustib héldu þeir til Englands, á

fund Abalsteins konúngs , sem þá hafbi hýtekib vib ríki. þetta

kemr öldúngis á rettan stab nibr, því 925 varb Abalsteinn kon-

úngr, og þegar haft cr tillit til þess, þá síist, ab ekki má lelja

öbruvfsi en her er gjört. Tvo vetr var Egill meb Abalsteini (926

—

028); en sumarib þar á milli (927) varb hin mikla orusta, er í

enskum annálum og kvæbum er köllub orrustan vib Brunanborg,

öU í sögunni er hún kennd vib Vinu, svo hét skúgr og heibi, og

^íklega á, nálægt vígvellinum. I annálum enskum er lítib sem
e^kert sagt frá Abalsteini , standa árin aub, en til er gamalt

}

) þoð er óyg^'jnnda, nð þetta er salt, og er þclta vissasta og bezta vitn-

^skjan , sein mcnn hofa um upphaf ríkis llaralds Gonnssonar.
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kvæÖi um orustu þessa, er raenn vissu ekki hvar þeir skyldi heim-

færa, en flestir setja hana 937 eör 938, en þaö er tíu eÖr ellefu

árum síÖar en íEgils sögu stendr 1
. Tvær slíkar fdlkorustur hefir nu

Aöalsteinn ekki átt, þaÖ er auövitaö, enda getr slík orusta ekki hafa

8tabib 937, því þá var Eyríkr blóböx í Noröymbralandi
,

og yrbi

ab fara sögur af því. þetta bar heldr ekki svo brában ab, ab

bæbi Skotar, Irar og Valir gjörÖi her á hendr Abalsteini, og hefbi

þab orbib á dögum Hákonar AÖalsteinsfdstra, þá er vitaskuld, ab

hann mundi hafa veitt fóstra sínum lib meb Norbmannaher. Nú
höfum ver hér skýlausa frásögnina í Egils sögu

,
og þurfa ekki

ab renna tvær grímur á neinn, sem ber skyn á góöar sögur, ab

taka þab fram yfir Æimdrlausan annál
;
þab virbist og ab liggja í

augum uppi, ab þessi mikla orusía var í upphaíi rfkis AÖalsteins,

og þaban bar hann nafn sitt uhinn sigrsæli". Til þess lýtr og þab,

scm í annálum segir, ab í upphafi ríkis hans sáust á lopti víga-

brandar, og táknubu þeir þessi stórtíÖindi, sem í hönd fó*ru. Egill

nefnir og í vísum sínum nöfnin á öllum foríngjum í orustunni,

svo böndin verba ab berast ab honum sjálfum, ef ósatt reynist,

og þeir, sem söguna ritubti, kunnu drápu Egils um Abalstein.

Hvernig átti þeim ab skjóplast svo mjög, er slíkt áttu vib ab

stybjast? — Vér kunnum ekki nema eina vísu úr dráptinni og tvo

vísuorb, stefib, og þab er þó* n<5g: þar stendr ab hann haíi fellda

þrjá konúnga: — ufellr jörb und nib Ellu"; uAÖalsteinn of vann"

(sigr), og stefib var: uNú liggr hæst und hraustum, hreinbraut Abal-

steini". Allt lýtr ab því, einsog í enska kvæÖinu segir, aÖ þetta

hafi verib hin rnesta orusta á Englandi, og sigrinn því ágætr. Egill

var tvo vetr (926—928) meb AÖalsteini vib mikinn veg og sóma,

og minnist hann í elli sinni hruinr og blindr á þann só*ma, sem

Englakonúngr hafi sýnt sér. þaÖan f<5r nú Egill til Noregö, og

var þar einn vetr; en síÖan fór hann til Islands (929), og hafÖi

hann þá veriÖ 5 vetr utan: fyrst tvo í Noregi, en síÖan aÖra tvo

á Englandi, og nú enn einn í Noregi. Nú var Egill unokkura

vetr" aÖBorg, áör hann færi utan af nýju; cn þaö var 933, sama

ár ogHaraldr hinn hárfagri andaÖist, og næsta sumar (934) deildi

]

) Jjetta kvæði cr fornt og vígamannlegt, cn því miðr efnislaust að kaíla;

mjög fá rnannanöfn
; þó cr nefndr Olafr konúngr í Dýflinni, cr sagan

kallnr Olaf ranða Skotakonúng; hann hcíir vcrið, scm þá var titt, kon-

úngr baíði á Irlandi og Skotlandí , hann mnn cflanst hafa verið af œtl

Ólafs hvíta og Auðar djúpauðgn
7
og því Ynglíngr að ætt.
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hann vib Bergönund útaf avfi Bjavnav hölds; en þab mál vav svo

meb vexti, ab þdra hlabhönd andabist skömmu éptlr ab þeir f>ó*r-

<5lfr og BjÖrn fóru utan (hérumbil 912) ;
kvongabist Björn aptr og

átti Gunnhildi meb þeirri konu. En hennar fékk Bergönundr.

Gunnhildr getr því ekki verib fædd fyr en 913— 914, en Berg-

önundr mun hafa fengiÖ hennar svosem 930. Aldr Gunnhildar

verbr og ab taka til greina, þegar ákveba skal um fyrstu utan-

ferb þördlfs, kemr þab og í engan bága vib þab, sem hér er sagt

ab framan. Önundr mun hafa fengib Gunnhildar, ef til vill, síb-

asta vetrinn sem Egill var á Islandi eptir hina fyrstu utanferS

sína, ebr 932, og hefir Gunnhildr þá verib nálægt tvítugu, en

Bergönundr tók þá þegar undir sig arfinn Bjarnar hölds ; mun
Egill undireins hafa farib utan er honum kom þessi frétt; en þær

voru hálfsystv: Asgevbv og Gunnhildv, og veis deilan af því. þegav

nú litib ev á allt þetta, þá ev þab víst: ab Egill fór utan 924,

og þegar nú aldr hans er mibabr vib aldr Arinbjarnar, sem var

nokkru eldri, og svo vib aldr Ásgerbar og Gunnhildar, sem nú

var getib, svo og vib utanferb J><5rólfs og aldr Eyríks blóböxar,

þá ber allt ab sama brunni um aldr Egils, enda lætr þab svo nær

sanni, ab Egill hafi farib tvítugr utan, en tólf vetr libu frá því

ab Egill var síbast ab leikum og þar til þórólfr kom til Islands

úr för sinni ; en þetta er þab eina, sem haggab er í sögunni, ebr

víxlab á, þar sem í stab þessa eru taldir tólf vetr ab Egill hafi

verib utan, en sagt ab hann færi utan 13 ára, ]><5 þab liggi í

augum uppi , ab þab er oílítill aldr, slíkt sem dreif á daga Egils

í Noregi og síban á Englandi, enda kæmi þab allt í bága vib Nor-

egs konúnga sögur, ef menn setti utanferb Egils fyr en 924, en

einna mest kæmi þab í bága vib aldr Gunnhildar konúngamóbur,

og Abalsteins konúngs, og uppháf ríkis hans; vér höfum og hér

fylgt þræbinum í sögunni sjálfri, sem og er beztr leibarvísir. I

þessari utanferb sinni hinni síbari var nú Egill ekki nema einn

vetr, og deildi um sumarib vib BergÖnund áGulaþíngi; eptir þíng

drap hann Bergönund og þá bræbr, og Rögnvald, son þeirra Eyríks

°g Gunnhildar. J>essa alls getr Egill í vísum sfnum. þeítá var

l,m sumarib 934. þettá sumar fór Egill til Islands; um haustib

andabist Skallagrímr 83 ára gamall.

þribju utanferb sína fdr Egill tveim vetrum síbar, þá komst
1,ai^ á vald Eyríki blóböx á Englandi (936). Egill var í þetta

skipti tvo vetr utan, einn á Englandi (937), en annan í Noregi
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(938). Egill var nú enn heima,
tlsvo ab þab sætti vetrum eigi

allfám", en f<5r utan í síbasta og fjdrba sinni 943, eptir 5 vetra

veru á Islandi
;
þá hafbi hann nýlega spurt lát Abalsteins (t 940)

og Eyríks (t 941). Hann var þá tvo vetr í Noregi (943—945),

og f<5r á hinum síbara vetri Vermalandsferb sína. þá létti Egill

af utanferbum; hafbi hann fjórum sinnum verib utan, en 10 vetr

alls verib af landi her, og nú var hann vel fertugr, er hann

settist í kyrsetu og lét af utanferbum. Hann fekk Ásgerbar, ekkju

þórólfs, árib 929, en lengi áttu þau ekki barn
,

og er ab sjá,

sem þeim hafi fyrst orbib barna aubib á árunum mil)J þribju og

fjdrbu utanferbar hans (938—943). þorgerbr er sagt ab væri

elzt, en hennar fekk Olafr pá, og var þab sumarib 970, eptir sem

næst verbr komizt afLaxdælu; hefir þorgerbr þá verib lítib fyrir

innan þrítugt, en hún lifbi fram yíir 1005, ab Bolli var veginn.

þorsteinn var ýngstr barna Egils, og mun hann ekki vera fæddr

fyr en eptir ab Egill hafbi látib af Öllum utanferbum, eba nálægt

950 ; þ<5 heldr fyrir en eptir. Hann átti Jófrífei Gunnarsdóttur

(herumbil 970), en andabist 1015, og var þá líklega hátt á sjö-

tugs aldri (Bjarnar s. Hitd. kappa kap. 8, bls. 15) 1
. Beru Egils-

dóttur átti Özur, bróbir þdrodds goba á Hjalla. þab er ab sjá,

sem minnst hafi kvebib ab þorsteini af sonum Egils, en hinir tveir

dðu úngir, Gunnar úr sdtt, en Böbvar druknabi. Eptir þá bræbr

orti Egill Sonatorrek. þab kvæfci mun orkt svosem 975; var því

Egill sjötugr ab aldri, er hann orkti þetta kvæbi, en þab var á

hinum síbustu vetrum hans á Borg. En þab sést bezt á aldri

þorgerbar, því hún var þá komin ab Hjarbaiholti og gipt Olafi pá,

og hafa menn því fulla vissu fyrir aldri þessa kvæbis, enda söst

á því, aÖ þá var Egill orbinn ellimóbr nokkub, þö var Asgerbr,

kona hans, enn á lífi , en hún mun þá hafa anclazt litlu síbar, en

eptir lát hennar var þab fyrst ab Egill flutti frá Borg. þetta er

því ein ástæ&a, sem Ijóslega sýnir, ab Egill bj<5 ab Borg fram

undir 980. þab er ekki ab marka, þó þctta kvæbi se í sögunni

sett fyr en Arinbjarnar drápa, því í öllum seinni hluta sögunnar

er ekki fylgt neinni fastri vibburbaröb. Arinbjarnar drápa vita

mcnn er orkt 961 , eba vetri síbar cn Haraldr gráfeldr og Arin-

björn komu í land. Kvæbib er hamíngju <5sk og vinarsenclíng til

Arinbjarnar, sem nú hafbi aptr fengib landsvist. þab er merki-

l
) „Arnllát Skúia" stentlr í sögunni, það á að vera andlát jiorsteins, því

Skúli lifði fram á miðja elleftu öld.
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legt, ab Egill orti ekki erfidrápu um Arinbjörn, sem þd varb vopn-

bitinn, og ekki nema eina lausavísu, er hann frétti lát hans. þab

er enn ein sönnun fyrir , ab Egill bj<5 ab Borg fram undir 980:

skjaldargjöf Einars skálaglams, en þann skjöld hafbi hann fengib

ab bragarlaunum fyrir Velleklu sína, en þab kvæbi má sjá ab er

orkt 976, ebr ári síbar, og er hægt ab sjá þab á efni kvæbisins 1
.

Ásgerbr andabist nú um þetta leiti ; brá þá Egill búi, og fdr subr

ab Mosfclli (um 980). þá hófust deilur ))eirra þorsteins og Stein-

ars, og þíngdeilur Egils og Túngu-Odds (herumbil 983). Fram-

undir 990 höldum ver ab Egill haíi sjálfsagt liíab, ef ekki lengr,

og mun hann hafa andazt nær því níræbr, og í sögunni segir, ab

þab vævi á ofanverbum 2 dögum Ilákonar jarls, en þá var Egill

orbinn blindr og örvasa; þab er víst, ab hann dd ábr kristni kom

hér á land, eba á árunum 990—995.

Vér höfum ab framan talab um ættir upp í Borgarfirbi, en af

því nú sagan um Blund-Ketil þd er svo skyld Mýramönnum, þá látum

vér hana koma á eptirEgils sögu. Frá brennu hans er nú bezt og

greinilegast sagt í Hænsa-þdris sögu. Nær brenna Blund-Ketils hafi

orbib, er mjög áríbandi ab vita, því vib þab voru fjdrbúngsddmar

settir á alþíngi. Ari frdbi segir, ab þab hafi gjörzt meban þdraririn

Ragabrdbir hafbi lögsögu (Islend. b. kap. 5), og síbar en þorsteinn

surtr fann sumarauka. þab voru þau tvö stdrtíbindi, er allt land

varbabi, sem gjörbust um daga þdrarins. þorsteinn fann nú sumar-

auka skömmu fyrir 960, sem séb verbr af aldri Osvífrs hins spaka.
t

A því verbr nú þd sannab, ab þab hafi verib eptir 960 ab Blund-

Ketill var brenclr, eba á ofanverbum döguin þdrarins. Enn fremr má
leiba rök af því, ab fjdrbúngsddmar eru fyrst nefndir í sögum árib

969, er Rútr deildi vib Mörb út af mundinum Unnar, því þá segir

svo : ab Mörbr lýsti málinu í
((

fj d r b ú n g s d d m þann , sem sökin

átti í ab koma'- (Njáls s. kap. 8). Tveim vetruin síbar, er þcir

deildu Gunnar og Rútr (971) segir svo, ab Gunnar gekk ab aBreib-

firbíngaddmi, og baub Ruti ab hlýba til eibspjalls síns" (kap.

24). En þá munu og fjdrbúngsddmar hafa verib nystofnabir, og

r

') I Egils sögu cr hór af ógáti slengt inní vísu, cx Eínar orti rétt fyrir

Jómsvíkfngá- orustu , laungu siðar cn þetta: mega menn ekki lála það

\ illa sig.

ö
) u öii(l\ crðum" stendr rcyndar í öllmn handritum, cn það cr auðvilað að

liitt á aö starida, éndá er svo brcytt í Útgáfunni. fíað scr hvcr maðr,

að Egill lifði mjög lengi fram yíir 970, eðr öndvcrða daga Hákonar jai ls,
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sannar þelta, a& þa& var& me& engu móti sí&ar en á dögum þór-

arins, sem Ari og segir; leikr ]>ví nií á árunum milli 960—969.

Talan , sem í mi&i& er, er sennilcgust, ekki svo af því, a& hún

sé mitt á milli hina beggja, heldr af hinu, a& í íslenzkum annál-

um segir, að þeir þór&r gellir og Túngu-Oddr hafi andazt á þessu

ári; nú mun þa& rángt
;
þeir lif&u bá&ir lángt fram yfir þann tíma.

En þa& á líklega svo a& heita , a& þetfa sumar hafi þeir deilt á

alþíngi útaf brcnnumálinu
,
því hitt er mjög tvísýnt, a& þeir hafi

andazt bá&ir sama ár, og vfer vitum jafnvel me& vissu, a& Túngu-

Oddr lif&i lengst þeirra, sem enn mun sýnt ver&a. þa& má enn

draga líkur af aldri Jófrí&ar, er þorstcinn átti Egilsson. Hana haf&i

fyr átta þóroddr Túngu-Oddsson ; hun giptist þóroddi einum vetri

eptir brennurnáli& á alþíngi (Hœnsaþ. s. kap. 16), en skömmu sí&ar

anda&ist þóroclclr, og giptist hún þá þorsteini, en þá var hún ekki

meir en 18 vetra, er hiln átti hann (Gunnl. s. kap. 1). Nú hölcl-

um vér, aö þorsteinn hafi fengi& Jófrí&ar um 970, og rá&um

þa& bæ&i af aldri hans og bama hans. þa& má telja víst, a&

þorsteinn kvonga&ist á&r en Egill fór frá Borg, enda má þetta

vel til vegar færast, sem segir hér um aldr Jófrí&ar, þó þa& sé

lítill aldr a& giptast í anna& sinn 18 vetra, encla var þa& eigi

meir en einn vetr e&a tveir, sem fyrri ma&r hennar lif&i, og hafi

sí&an li&i& tveir vetr milli manna, má vel vera a& hun haíi 18

vetra gipzt þorsteini. Hitt er víst, a& aldr þeirra barna þorsteins

sýnir Ijóslega, a& hann kvonga&ist nálægt 970; þetta sést nú bæ&i

af aldri Skúla þorsteinssonar, og svo af aldri Gríms, er var elztr

sona þeirra, og het í höfu&i& á Skallagrími lángafa sfnum ; hann vo

son Steinars nokkrum vetrum eptir a& EgiII var kominn frá Borg,

e&r nálægt 984. Helga hin fagra er fædd um 985, enda mun

hún hafa veri& ýngst barna þorsteins. Hafi Jófrí&r 14 vetra gipzt

þóroddi, e&r 966, þá er hún fædd 952, e&a á lfku reki og þor-

steinn, bóndi hennar, og hefir svo þorsteinn fengi& hennar ári&

970, er hún var 18vetra. Nú ber þa& mcrkilega saman, a& ekki

ver&r betr sc&, en a& þetta sama sumar hafi þa& veri&, a& Olafr

pá gekk a& eiga þorgcr&i Egilsdóttur ; en hún var elzta barn Egils,

en þorsteinn hi& ýngsta. Af aldri Blund-Ketils má og enn draga

líkur. Ketill blundr og Geir, sonr hans, er sagt a& kæmi út

me&an þdrólfr Skallagrírnsson var utan í fyrsta sinni (910—923)

(Egils s. kap. 39). Nú er rcttast a& sctja útkomu þeirra fe&ga heldr

fyr en seinna á þessi ár, svo sein 912; þeir voru me& Skalla-
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grími hinn fyrsta vetr, og fðkk Geir á þeira sama vetri þdrunnar

Skallagrímsddttur, en Blund-Ketill var sonr Geirs, og ætti hann ))ví

ab vera fæddr nálægt 914. þab verbr nti ekki þd varib, ab Blund-

Ketill er nokkub gamall mabr til ab vera ddtturson Skallagríms

;

þaÖ ínætti og tilfæra eitt og annab mdti því, en þab þd hií) lielzta,

ab Egils er alls ekki getib vib eptírmálin um brcnnu Blund-

Ketils, og er þab þd dlíklegt, eptir skapi Egils, ab hann mundi

sitja slíkt af stokki, og láta Túngu-Odd hafa slíkt ofríkl í frammi

ab dsekju. þab er víst ab betr fævi allt, ef menn sctti svo , ab

Blund-Ketill væri fyrri konu barn Geirs hins aubga, og væri hann

fæddr í Noregi. Haíi þeir febgar Ketill blundr og Geir komib út

meban þdrdlfr var utan, um 912 í fyrsta lagi, þá getr Blund-Ketill

mcb engu mdti hafa verib meir en íimmtugr, ebr þd tæplega þab,

er hann brann ; en ver höldum víst, ab hann hafi miklu eldri

mabr verib ; er þá annabhvort, ab afi hans haíi fyr komib út, en

í Eiglu segir, eba hann er ekki barn þdrunnar Skallagrímsddttur.

Hænsa-fdris saga nær nú ekki nema yíir þau misserin sem brennan

varb, og næsta árib á eptir, eba svo sem því svavar (964— 965).

f>ab er merkilegt, ab Ara, svo vitran mann, gat misminnt svo,

ab þab væri þorkell Blund-Ketilsson , er inni brann. Af útkomu

þeirra Geirs og Ketils blunds er hægt ab sjá, ab þab getr ckki

haft stab eptir aldri þeirra febga, og þd er nefndr í Laxdælu

(kap. 7) þorkell Blundketilsson, fabir Hersteins. I ættinni voru nú

svo margir Katlar, og allir voru kendir vib Blund, svo aubvclt var

ab víxla nöfnunum, en þd er þetta vottr þess, ab ættarmdt cr á

sögnura Ara frdba og Laxdælu, enda er hvortveggja úr Breibafirbi.

Nú vav þá bvenna Blund-Ketils 964, cn vetvi síbav vígsdkn-

irnar á þíngi, og fjdrbúngsddmar settir (965). Ddmarnir hctu svo

:

Breibfivbíngaddmr
,
Eyfirbíngaddmr

,
Rángæíngaddmr og Austfirb-

íngaddmr. Skyldu sakir koma í þann ddm, er sá átti þíngfesti í,

er mál var höfbab á hendr, en ekki var haft tillit til hvar hann

hafbi bústab. Hefbi til ab mynda Austfirbíngr gjörzt þíngmabr

Snorra, svo átti ab sækja mál hans í Breibfirbíngaddin , enda var

og ríkt á lagt, ab segja rett til þíngfesti sinnar. Hver gobi skyldi

nefna mann í ddm, en ddmarnir voru fjdrir, og var því ferföld

ddmnefna, en í hvcvjum ddmi sátu 36 menn, þvennar tylftiv.

Meb því Túngu-Odclr er svo mjög vibvibinn þetta bvennumál,

þá höfum vbr látib bíba ab segja fvá, hvav hann kemr víbar vib

sögur, en talib ab eins ætt hans ab framan; en hann var í frænd-
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semi og mægöum viö allar ættir í Borgarfiröi, og var sjálfr höí'uÖ

BorgfirÖínga alla sína tíÖ. Vér höfum getiÖ, hvcrsu skamint aÖ er taliÖ

frá Oddi og upp til landnámsmanna, en tíú skulum ver tilfæra rök

til þess aÖ hann muni þó hafa lifaÖ fram undir 990. I annálum segir

nú svo, aö Túngu-Oddr andaöist 964; í sögu Hænsa-þóris er og

sagt, aÖ hann hafi dáiö sköinmu síÖar af elli og sorg eptir missi

sona sinna, því hvorugr þeirra kom ut aptr síÖan til landsins.

En vér getum meÖ vissu sagt, aÖ hann lifÖi lengi eptir þetta;

því hann kemr víöa viö sögur síÖar. Deila hans viÖ Egil Skalla-

grímsson varÖ ekki fyr, en Egill var kominn frá Borg, en frá

Borg fór liann ekki fyr en laungu eptir aÖ Blund-Ketils brenna

varÖ. Eptir sem næst verÖr komizt af Egils sögu varÖ þaÖ svo-

sem 983, aÖ þeir deildu Egill og Oddr. Sama er og þar sem segir,

a«b þeir þorsteinn og Túngu-Oddr deildi viÖ Grímar á Grímars-

stöÖum (Egils s. kap. 28); því þorsteinn tók ckki viö forræÖi fyr

en 980, og verÖr þetta aÖ hafa vcriö enn síöar, en deilur þeirra

Egils og Odds. Enn er þaÖ, sem segir um vfg Hallbjarnar, er

vo Hallgeröi dóttur Tungu-Odds. þegar eptir vígiÖ fór Snæbjörn

galti utan, aÖ leita Gunnbjarnarskerja. þettahefir nú raunar veriÖ fyr,

en Eyríkr rauöi fór aÖ byggja Grænland (985), en þ<5 mjög skömmu,

því sonasynir Einars stafhyltíngs eru nefndir meö í förinni ; en

vaxna sonasonu getr Einar ekki hafa átt fyr en svosem 980;

Einar sjálfr var sonarsonr landnámsmanns, og þremenníngr viö

þorkel Geitisson í Vopnafiröi, enda var hann og í málinu móti

Egli meÖ Tungu-Oddi (um 983); en þá var hann og mjög gamall

maör, og á aldr viÖ Egil, og lætr nærri, aö sonasynir hans hafi um

þaö leitiÖ veriö frumvaxtaj og hefir víg Hallbjarnar því ekki oröiÖ

fyr en svosem 980. þorkell Geitisson, sem þó var samliöa Einari,

var miklu ýngri og var ókvongaör um þetta leiti. Oddr hefir

líklega lifaö fram undir 990. ViÖ Haröar sögu kemr Túngu-

Oddr ekki, og var þó Toríi Valbrandsson dótturmaör hans; getr

margt til þess boriÖ. Helzt ætti hans aö vera getiö, þar sem

Torii dcilir viö Grímkel (951) ;
þar er hans ])ó ekki getiÖ, og vita

þó allir aÖ hann var á lífi þá. Síöar gæti hann helzt komiö viö

söguna þrjá hina síöustu vetr 983 — 986, er Hörör var í sekt, og

svo viö dráp þeirra líólmverja, en heldr ekki þar er hans getiö;

heíir hann því varla stórvægilega veriö riöinn viÖ þau mál; því

þó HarÖar saga sé ekki allsendis greinileg í frásögu sinni
,
þá

mundi þess þó getiö. En ekki verör dregiÖ af því um aldr Odds,
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þar sem hans hcldr ekki er getib vib fyrra hlut sögunnar; gjörir

þetta heldr ckki neitt til, þarseni ver vitum, ab dráp og sekt

Hólmverja gjörbist á sömu misserum, eba þó mjög litlu síbar, en

deilur þeirra Odds og Egils, svo Odds mætti vera getib hefÖi

hann á annab borb verib mjög vií) þau mál ribinn.

Fyrir utan landnám Skallagríms skipti nii þíngum, og koma
því næst þeir Raubmelíngar (sbr. bls.218) ; um aldr þeirra hafa menn

nu ekki annab ab sty&jast vib, en þab, sem rekja má af ættura,

og mægbum þcirra vií) utanherabsmcnn
,
og mun brátt sjást, ab

nokkub vandhæíi er á ab koma öllu heim svo vel fari. þab er

nú fyrst, þar sem segir, ab þorfinnr , sonr Selþóris, ætti Jófríbi,

dóttur Tiíngu-Odds, því þao er þó raunar svo, a& þegar gáb

er a& aldri þeirra Odds og þoríinns, þá mun því varla verba

komib saman; þab er ntf rcyndar mikib vandhæíi á um aldr

Tungu-Odds, sem ýör höfum getib, en þa& þykir þó líkast, ab

hann geti ekki verib nógu gamall mabr til ab vera tengdafabir

þorfinns, og yrbi hann þá jafnhliba Sel-þóri lándnámamanni. Sá

Tííngu-Oddr, sem vib Egil clcildi
,

getr nu ekki verib eldri en

920, forfinnr hefir því hlotib ab vera eldri mabr en Oddr, og

sest þab Ijósast þegar borib er saman vib þórsnesínga og Álpt-

firbínga. þorbrandr í Alptafirbi átti þuríbi, dóttur þoríinns, en

ntí voru þeir þorbrandssynir fóstbræbr og jafnaldrar Snorra goba;

og eru þeir því fæddir um 960; nii má þá af því telja til um
aldr móbur þeirra, og getr þorfinnr varla verib fæddr síbar en

910, og þab lætr nærri um son Sel-þóris. Hvab lengi nu þor-

finnr haíi lifab verbr ekki af Öbru rábib, en því, sem Landnáma

segir, ab hann gekk á hólm vib Gublaug au&ga, dótturson Kjarlaks

hins gamla. Gublaugr er jafnliba Víga-Styr, og mun vera fæddr

nálægt 940, og getr því þetta vel hafa gjörzt um 970, þab kcmr
og vel vib þab, ab fmríÖr , dóttir Tiíngu-Odds , en kona Torfa

Valbrandssonar, græddi þá, en hversu lengi nu þoríinnr hafi Iifab

síban, verbr ekki sagt. Nií er þab eitt til : ab þuríbr hafi verib

fyrri konu barn þorfinns, og lángelzt barna hans, og hafi þor-

finnr í elli sinni fengib Jófríbar, dóttur Tiingu-Odds , enda segir

í Gunnlaugssögu, ab synir þeirra þorfinns og Jófríbar væri í upp-

vexti, er kristni kom á Island; en hvab sem nii þessu líbr, þá
er hitt víst, ab Raubmelíngar hafa verib í mægbum vib Tungu-
Odd. þar er tfr vöndu ab rába. f>eir frændr höfbu mikinn

^trunab á þór, og eru næstum allir kendir vib hann: nii má vel
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vcra, ab fleiri en einn haíi borib þoríinns nafn ; en hvort allt

er sami ma&rinn, dótturmabr Túngu-Odds og afi þeirra þor-

brandssona, þab látum ver ósagt. þeir voru alls sjö synir Sel-

þóris, og eru fjórir þeirra kendir vib þór, vin þeirra; tveir þeirra

bræbra, J>orkell og þorgils, áttu bábir Unni, dóttur Alfs í Dölum.

þórólfr refr, bróbir Alfs, fell á þíngnesþíngi 965, en Alfr var

lángafi þorgeirs Hávarssonar
;
því verba þeir bræbr nokkub gamlir

til ab vera dóttursynir Tungu-Odds, og því fremr sem þorsteinn,

sonr þorgils, var vaxinn um 1007, því þá deildi hann vif) Snorra

goba. Mun þvíþorgils varla vera fædclr laungu eptir 950. þórir

het enn cinn af sonum þorfmns, og má vel vera ab hann hafi

heitib Sel-þórir, sem aíi hans, því Sels nafnib fylgir jafnan allri

þessari ætt, en ekki eru ættir taldar frá fleirum þeirra bræbra.

Öll þessi ætt er nú mikil og rík
,

og skáru þeir tír og skipubu

flestum málum fyrir sunnan fjall, enda styrktu þá svo mjög mægbir

vib Borgíir&ínga, en lítib koma þeir vib sögu þeirra Eyrbyggja

og þómesínga, og hafa þeir haldib sinn flokk. þab er illa farib,

ab ver höfum ekki fyllri sögur af þeim frændum
,

því ættin er

einhver hin fornasta, sem híngab til lands hefir komib.

Fyrir utan Raubmelínga tóku vib þcir Hofgarba gobar, hver

fram af öbrum: Helgi um 980, þá Bjorn sonr hans, og Gestr

Bjarnarson ujra 1000, en síbast Skáld-Rcfr Gestsson um 1030.

Nií koma ]>á þær ættir, sem bjuggu kríngum Snæfells-jökul, og

eru þær einhverjar hinar hamrömustu, sem finnast her á landi.

Grímkell, sonr Ulfs kráku, en bróbir Gunnbjarnar, er skerin í Græn-

landshafi eru vib kend, hafbi numib fráBeruvík og ut um Öndverb-

arnes. I sögum þekkjum ver ekki íleiri meb Grímkels nafni en

þenna og Grímkel goba, enda höfum ver fyrir satt, ab ættir þeirra

haíi komib saman : bábir voru mægbir Valþjóflíngum, því Grímkell

Úlfsson átti þorgerbi Valþjófsdóttur, en Grímkell gobi átti Signýju

Valbrandsdóttur. þórarinn korni var sonr þeirra þorgerbar ; hann

mun hafa lifab um mibja þessa Öld; kona hans var Jórunn, dóttir

Einars í Stafaholti, en dóttir hans var Járngerbr, kona Ulfs

Uggasonar; þórarinn er sagt ab væri mjög hamramr, og er svo

sagt, ab haugr hans hafi verib brotinn. þórarinn er nií nokkub

úngr til þessa, því hann má vel hafa lifab framundir 980 *.

nougrinn scm áili aö vera kcndr viö Ijórarinn, lict Kornahaugr (Forna-

haugr?)j cn Korni og Forni mun hvorltveggja vcra jötuns nafn, og mö
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Milli Beruvíkr og Hellishrauns bjuggu þeir febgar : Sigmundr,

sonr Ketils þistils, og Laugarbrekku-Einar , sonr hans. Móbir

Einars var Hildigunnr Beinisdóttir, Mássonar, Naddoddssonar. f>ab

hafa í fornöld farib miklar sögur af bardaga og vibreign þeirra

nafna, Laugarbrekku-Einars og Ldn-Einars. þegar Lón-Einar fór

til vígs, sá hann jötun sitja* á Lóndraungum og lét róa fætr,

og skelldi saman svo ab sædrif varb af, og kvab vísu; ekki

sinnti Einar þessu, þó var þetta feigbarbobi, og féll hann. Frá

vibreign þeirra nafna segir og í Bárbarsögu; en þab er um þetta

sem abrar sögur kríngum Jökul, ab allt er svo stórskorib, ab þab

er torvelt ab segja, hvab er tröll og hvab eru mennskir menn.

Hitt mun þó víst, ab þessi Laugarbrekku ætt hefir verib skyld

Gnúpa-Bárbi fyrir norban
;

þetta sést á ættar nöfnuni, og ymsu

öbru. þab má vel ætla á um aldr þeirra Sigmundar og Einars.

Breibr bróbir Einars átti Gunnhildi, dóttur Asláks úr Lángadal,

enþormóbr, sonr þeirra, átti systur Skáld-Rafns ; Einar sjálfr átti

Unni, bróburdóttur Asláks. Aslákr lifbi um mibja öldina (héruinbil

950) og Skáld-Bafn var samtíba Gunnlaugi ormstúngu. Einar

heíir því ekki getab lifab fyr en um 950, þar sera bróbursonr

hans átti systur Rafns. Finnbogi hinn rammi Geirsson er kallabr

firamti mabr frá Breib, og er aubvitab, ab þab er allr annar Finn-

bogi en hinn, sem sagan er af, en ættin cr öll hin saraa, kynjub

úr þíngeyjar þíngi.

þeir Breibvíkíngar, synir Ásbrands fráKambi, voru uppi um
þetta leiti ; vér vitum cigi hvers sonr Ásbrandr var, en hann

lifbi framundir kristni og varb gamall mjög. Björn Brcibvíkínga-

kappi og Arnbjörn sterki eru merkastir sona hans. þuríbr hét

dóttir Ásbrands; hana átti fyrst Kolli , sonarsonr Grímkels land-

námamanns, en síban átti þuríbi þorbjörn digri. Nú verbr því

Asbrandr samliba sonum landnámamanns , enda hyggjum ver ab

hann se landnámainanns son sjálfr; enn betr má ákveba um aldr

• hans og bama hans, því synir þeirra þuríbar og þorbjarnar digra

voru þeir Gunnlaugr og Hallsteihn og Ketill kappi, er koma vib

Máhiíbíngamál og voru þá frumvaxta menn , á aldr vib þá þ>or-

brandssonti; því eru þeir einum lib fyr Breibvíkíngar
,
Björn og

Arnbjöm, en þcir Eyrbyggjar, þorlákssynir , cba þeir Álptfirb-

ve i vcra hangbúinn hali uUlroi vcri& anna& en trÓH, en elgi mennskr

maðr.
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íngar, þ<5 þeir sé allir samtíba í hérabi. þó hyggjum vér ab

Björn Breibvíkíngakappi sé fæddr eptir 950, og mun hann vera

töluvert ýngri en þuríbr, systir hans. þuríbr verbr og ab hafa

verib gömul, því þorgeroi, dóttur hennar, átti Onundr sjóni, þó

getr varla annab verib, en ab hún sé síbari kona Önundar, því

varla getr hún verib móbir Steinars, en því síbr amma Kórmaks.

þab var um 984 ab BjÖrn lagbi ferbir sínar til þuríoar ab Fróbá,

en hún var seinni kona þorbjarnar digra; þab var þó ekki fyr

en þorbjörn mágr hans var fallinn , ab Björn lagbi ást á þuríbi,

cn þorbjörn féll í Mávahlíbar bardaga. þorbjörn var sonr Orms

ens mjóva, er land hafbi numib ab Fróbá. Vér höfum fyrir

satt , ab þessi Ormr hafi verib frá Gaulum , af sömu œtt sem

Ormr Fróbason, er land nam fyrir austan og bjó í Gaulverjabæ,

en móburfabir hans var þorbjörn gaulverski, og mun allt sama

nafnib, og svo Fróba nafnib, sem Ormr mjóvi kendi bæ sinn vib.

Hallveig, kona Ingólfs, var og af þessari sömu ætt.

því næst eru nú Eyrbyggjar, sem sagan er vib kend, og

fara nú ættir meir ab dragast ab þórnesíngum og Kjalleklíngum

og vestr á bóginn. Vestar hafbi komib híngab út meb þórólf

blöbruskalla, föbur sinn
,

afgamlan
;

þab mun hafa verib nálægt

900. Ásgeir hét sonr Vestars. þeir voru svilar: þorgrímr gobi,

fabir Gublaugs aubga, er fyr var nefndr, og Asgeir, og áttu sína

systurina hvor, dætrKjarlaks hins gamla: hét Gerbr kona þormóbar,
t f

en Helga kona Asgeirs. þorlákr var sonr þeirra Asgeirs, en

synir hans voru nú aptr þeir Steinþór á Eyri og bræbr hans.

Móbir Steinþórs var þuríbr, dóttir Aubunar stota landnámamanns,

var því Maddabr Irakonúngr lángaíi Steinþórs. Kjarlakr hinn

gamli var og lángafi hans, enda mun Steinþór hafa verib nokkru

ýngri en Snorri gobi, encla eru þær ættir, sem taldar eru fráSteinþóri,

furbu seint; hann átti dóttur þorgils Arasonar, sem þó lifbi fram

yíir 1020, og varla hefir verib eldri mabr en Steinþór sjálfr.

Gunnlaugr, sonr Steinþórs, átti þuríbi hina spöku, dóttur Snorra .

goba (fædd 1028). þab eru þó öfgar í Bandamannasögu , ab

synir Steinþórs á Eyri eru taldir meb frumvaxta mönnum (um

1055), nema því ab eins ab hann hafi átt sonu á sjötugs aldri, eins

og Snorri gobi átti dætr, en vér teljum þab þó ólíklegt.

Næst inn frá Eyrbyggjum voru þeir Kjalleklíngar
,
og voru

þeir skyldir Eyrbyggjum og fylgdust þeir ab málum; en ekki

var þar jafngott vinfengi vib þórnesínga. Kjarlakr gamli andab-



UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM. 329

ist nú fyrir þann tíma aí) alþíngi var sctt, og kemr því ckki þcssu

máli vib (bls. 224), en þorgrímr gofti, sonr hans, var alla þessa

stund uppi ; hann getr varla verií) fœddr laungu cptir 900, og mun

vera litlu eldri en þdrör gellir, scm söst af dcilum hans vií)

þorstein þorskabít (um 932); þaft var þab sumar aí> þ>órí>r gipti

þorgrími |>j<5bhildi , frœndkonu sína, dðttur þorkels meinakrs,

nábíía síns , scm búib mun hafa á Akri, næsta bæ vií) Hvamm.

þ><5 nú þorgrímr fengi þjóðhildar svona snemma, þá eru þó hans

synir ýngri nokkru en þeir synir þórfear gcllis ; en synir þorgríms

Kjallakssonar voru þrír: Víga-Styrr, Brandr og Vermundr mjóvi.

Vcrmundr segir Eyrbyggja a& væri ýngstr þeirra bræfcra (Eyrb.

kap. 12). Ásdís, d<5ttir Styrs, giptist Snorra tim sumarií) 983, enda

var hún þá úng og sjáifsagt fyrir innan tvítugt; en þ<5 getr Styrr

faftir hcnnar varla verib fæddr öllu sfóar en 940, og hefir hann

þá verií) hálfsjötugr, er hann var veginn (1005). Vermundr

mjóvi mun ekki vera fæddr fyrir 950, og cr ab eins ab gæta

þcss, ab Brandr hinn örvi, sonr hans, var frumvaxta er Olafr

Tryggvason kom til ríkis, en mjög úngr hefir Brandr þó hlotift

aí) vera og víst ekki tvítugr, því hann lif&i fram á daga Haralds

Siguröarsonar, svo Vernmndr getr vel verife fabir hans, og þarf

ekki a& vera fæddr fyr en svo sem 950—955 , enda varf) Ver-

mundr gamall, því hans cr getib fram undir 1020, og heíir hann

víst verið hátt á sjötugsaldr, cr hann fann Gretti Ásmundarson

(1017). þess þarf ekki afe geta, abBrandr hinn örvi var ekki sonr

þorbjargar digru, dóttur Olafs pá, því hún var sfóari kona Ver-

mundar. Mófeir Brands var Guðný, systir Aubar, konu þórarins

svarta Máhlíðíngs; fyrir þá skuld vcitti Vermundr þórarni skáldi,

mági sínum, og þeir Arnkell bá&ir. þorgrímr goði Kjallaksson

andafeist nú um sumarife 980, þa& sama og hann haffci deilt vií)

Illuga svarta (Eyrb. kap. 12). Hann var þá blindr, enda hlýtr

hann ab hafa verib þá nálægt áttræbu, því 50 vetr haf&i hann

verií) höffcíngi þar í hera&i svo aÖ vér höfum sögur af, og lá þaÖ

í ætt, aí> margir urbti þeir gamlir frændr. þá flutti Vermundr ab

Bjarnarhöfn, og bj<5 þar sí&an rúma 20 vetr, framyfir kristni, á&r

hann ílytti vestr til Isafjarðar (um 1003), og er rángt þaí> sem

segir í Víga-Styrs sögu því viðvíkjandi , enda getr hans í Eyr-

byggju í bardaganum íÁlptafir&i (997) og víbar, og er Eyrbyggja

h&r ljósastr vottrinn.

22
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þeir voru enn fleiri Kjalleklíngar: Ottarr het bróbir þorgríms

goba Kjallakssonar , hann mun hafa verib eldri þeirra bræbra.

Vigfús í Drápuhlíb, er Snorri gofti \H tlrepa (982), var sonarsonr

Ottars. Helgi het enn sonr Ottars, hann átti Kablínu, dóttur Bjól-

ans konúngs á Irlandi og Kaolínar Gaungu-Hrólfsdóttur. Osvífr

spaki og Einarr skálaglam voru synir Helga. þar af sést bezt, ab

Kjallakr hinn gamli getr ekki verib fæddr síbar en 870, eba þó heldr

nokkrum vetrum fyr, ao hann er lángaíi Osvífrs spaka, en Osvífr

mun vera fæddr um 935 (bls. 275), því þab mun ekki mega rengja

þab, scm Ari segir, ab hann rebi drauminn þorsteins surts, enda

kemr Gestr Oddleifsson jafnsnemma vib sögur (um 960), en þcir

voru þrímenníngar Gestr og Osvífr, og öndubust bábir á sama

vetri (1016), á níræbis aldri ab víst má ætla. Osvífr var þó ekki

svo úngr er hann fór ab eiga börn, því Gubrún, sem þó var elzt

bama hans, cr ekki fædd fyr en um 975, og hefir Osvífr þá víst

verib fertugr. Ekki vitum vör nær Osvífr flutti inn í Dali, en

aldrei getr hans vib nein mál þeirra Kjalleklínga, frænda hans,

eba þórnesínga. Einarr skálaglam, bróbir Osvífrs, mun hafa verib

ýngri en hann, og þab ekki svo lítib. Einarr mun hafa verib um
tvítugs aldr er hann fdr utan, en þab var eptir 970, og var Hákon

þá orbinn jarl. J>ab heíir verib nálægt 976 ab hann orkti Velleklu

sína, rett á eptir ab Hákon hafbi hrundib af ser ánaub Dana, og

fribab Noreg. Herferbin 975 til Danavirkis er hib síbasta af af-

reksverkum Hákonar, sem kvæbib getr um. Á&r en Einarr fdr utan

kynntist hann á þíngi vib Egil Skallagrímsson
;

þá var Egill ná-

lægt sjötugu, en hinn fyrir innan tvítugt; sagbi Egill Einari frá

ferbum sínum
,
og enn er þess getib, ab þar kom tali þeirra, ab

þeir tölubu um skáldskap; fám vetrum síbar, er Einarr kom úr

fór sinni, færbi hann Egli ab gjöf skjöld þann , er hann hafbi

|)egib af Jlákoni fyrir Velleklu, og orti Egill þar um Berudrápu.

þetta er Egils síbast getib ab Borg, og er þab nálægt 978—980.

Síban hafa incnn ekki sögur af Einari, nema ab hann laungu síbar

orti enn annab kvæbi um Hákon jarl. Einarr drukknabi þar sem

enn heitir Einarsbobi, fyrir norban Hrappsey á Hvammsíirbi. þab

er merkilegt, ab hann er og í sögum kallabr Skjaldmeyjar-Einarr.

Einarr var lángafi Steins Herdísarsonar frá Höll í Borgaríirbi

(Hallar-Steins), bezta skálds (1060—1080).

Vðr sleppum þórnesíngum ab sinni, en tökum fyrst þá, sem

bjuggu innar af þeim. þau systkin Geirríbr og Geirröbr höfbu
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komi& hínga& af Hálogalandi. Geirrí&r kom sí&ar, og meb henni

þórólfr bœgifótr, sonr hennar. Geirrí&r var stórfeng og göfug kona,

og gengr næst Au&i djupau&gu af konum vestanlands
;
segir þa& af

rausn hennar, a& htín let skála gjöra um þjó&braut þvera, og la&a&i

gesti. þórólfr bægifótr, sonr hennar, lif&i framundir 990, enda var

hann þá ævargamall, og mun hann fæddr litlu eptir 910, og er hann

á jöfnu reki og þorgrímr gobi Kjallaksson. Nu má þá ætla á um
aldr Arnkels, sonar hans. Arnkell var töluvert eldri en Snorri

go&i. Nu var Arnkell veginn um 993, mun hann því vera fæddr

nálægt 950, og mun hann hafa verib lítií) á íimmtugs aldri er

hann féll, en svo gamall er líklegt hann haíi veri&, af því, a& bæ&i

átti hann vaxna dóttur, og þórarinn Máhlí&íngr, systursonr Arnkels,

var vaxinn og kvonga&r um 980, þegar Máhlí&íngamál hófust.

Arnkell átti enga sonu, og gekk því eptir hans dag allt ríki hans

undir Snorra go&a. Arnkell er talinn eitthvert mesta göfugmenni

í hei&ni, og þó hann ætti illan fö&ur, þá var þó ætt hans hin

ágætasta, en hamröm mjög, og bar fa&ir hans nokkuö mikinn

keim af því; en her var, sem í fleirum háieyskum ættum, a&

mjög var tvískipt, a& her fundust beztir menn og verstir, þeirra

er vér þekkjum í fornum sií). Geirrí&r, systir Arnkels, var og

kennd vi& tröllskap, en engin slík deili fundust me& Arnkeli, og

var hann si&a&r sem þeir er bezt voru. Skáld finnast og í

þessari ætt, sem þórarinn Máhlí&íngr.

þeir þorbrandssynir £ Alptafir&i voru fóstbræ&r og jafnaldrar

Snorra go&a; einn þeirra bræ&ra hét og Snorri, og mun hann

hafa fæ&zt me&an Snorri go&i var á fóstri me& þorbrandi íAlpta-

fir&i, og mun J>ovbrandr hafa gcí\& syni sínum nafn fóstra síns,

því vér þekkjum engan fyr, er Snorri hafi heiti&, en sí&an dreif&-

ist þa& nafn frá Snorra go&a ví&a um land, og ef til vill í Noreg.

þorbrandr lif&i fram undir 990, en var þá gamall; hann mun hafa

fæ&zt uin 920, en þó ekki fyr, því hann var dótturma&r þoríinns á

Rau&amel; varla getr hann hafa veri& fullvaxinn er fjór&iingsþíng

var sett (932), þó Eyrbyggja teli hann þar me&. þorbrandr var

sonarsonr Finngeirs, er ut haf&i komi& me& Geirrö&i á Eyri, og
var hann því ætta&r af Hálogalandi. Ntí segir svo í einu handriti

Landnámu, a& hann væri sonarsonr Úlfars kappa, sem og kom
ut me& Geirrööi, en þa& mun rángt, því Landnáma segir at Úlfarr

v«ri barnlaus, er þorólfr bægifótr felldi hann á hólmi. Allir

5Í2*
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kalla og þoríinn fööur þorbrands, nema Landn. 2. 13, þar

er faöir hans kallaör Vebrandr. þeir þorbrandssynir koma síöan

viö Grænlandsbyggíng og fund Vínlands, og frá Snorra þorbrands-

syni er mikil ætt komin.

Inn frá Álptíiröíngum koma nu Lángdælir. þar haföi numiÖ

þorbergr ur JáfirÖi í Noregi; Áslákr sonr hans var ddtturmaör

þdröar gellis, og má þar af marka litkomu þorbergs. Illugi hinn

rammi var sonr Ásláks, cn ddttursonr þdröar gellis. Frá bonum

éru Lángdælir komnir, cn hann átti fjdra sonu og limm dætr. Illugi

rammi hcíir nú veriö öldúngis jafntíÖa þeim Snorra goÖa og þor-

brandssonum. þeir feögar Áslákr og Illugi veittu þorgcsti gamla

á þörnesþíngi mdti Eyríki rauÖa (982), cn þeir voru svilar Aslákr

og þorgestr, ddtturmenn þdrÖar gellis.

Á innri hluta Skdgarstrandar bjuggu J)cir þorgestlíngar. þor-

gcstr hinn gamli var sonr Steins mjögsiglanda, sem híngaÖ mun

hafa komiö af Hálogalandi. þorgestr var og ddtturmaör þdröar

gellis ; þd er aÖ sjá sem hann hafi veriÖ á aldr viÖ þdrö, því í

Eyrbyggju getr um þorgcst viÖ dcilur þeirra þdrnesínga 932;

þetta er nú rcyndar nokkuÖ dlíklcgt, því 50 árum síöar er hans

getiö í Eyrbyggju, er hann sdkti Eyrík hinn rauÖa til sektar á

þdrnesþíngi, og enn er þaö, aö Steinn lögsögumaÖr, sonr hans, tdk

lögsögu 1031, en þaÖ cr rett 100 árum síöar en faÖir hans kemr

fyrst viö sögur; ver vitum nú ekki hve gamall Steinn var, er

hann tdk lögsögu, en fyrir 970 getr hann þö tæplega veriö fæddr,

enda verör ekki sfcö aÖ þorgestr hafi veriÖ svo gamall, er hann

sdkti Eyrík rauöa á þíngi, því áör haföi hann barizt viö Eyrík,

og fðllu þar tveir synir porgests og visu vígsdknir þar af. þegar

Eyríkr rauöi kom út aptr úr fyrstu Grænlandsferö sinni 935, þá

var þorgestr cnn á líli og baröist þá enn viÖ Eyrík, um voriö

986 (Landn. 2. 14). því mun dhætt aÖ fullyröa, aö þaö se ekki

rett aÖ þorgestr komi svo sncmma til sögunnar, og mun hann

tæplcga hafa veriö fæddr þá er fjdröúngsþíngiÖ í þörsnesi var sett.

Ekki getum ver sagt, hvort komiÖ hefir saman ætt þorgestlínga

og Gests hins spaka, þd hyggjum ver aö svo haíi veriÖ. Gests

nafniö cr sjaldgæft nema í þcssari ætt, eöa þeim sem henni oru

venzlaöar; ver getum þessa, því svo er sem ráöa mcgi líkur til, aö

saga Krdka-Refs hafi gengiö í ætt þorgestlínga, en Gestr Odd-

leifsson er talinn mdöurbrdöir Refs.

þessar voru því lielztar ættir fyrir vestan Jökul: Eyrbyggjar,
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Kjalleklíngar, þórnesíngar, Arnkell gobi, Álptfiröíngar
,
Lángdælir

og þorgestlíngar. Flestar þessar ættir, og svo hinar í kríngnm

Snæfellsjökul allt í kríng, voru af Hálogalandi , ncma Kjallekl-

íngar og þórnesíngar; þar sem þab er ekki sagt meb berum

orbum, þá má ráÖa þab af nöfnum, eba þá ymsu öbru. Nu er

og merkilegt, ab hvergi á Islandi hefir vcrib jafnmargt hamramt

fólk á jafnlitlu svæbi, sem hér, og hvergi á landi slík trú á þór,

og gekk þab jafnt í öllum ættum í þórnesþíngi , svo þab er meb

fullum rétti ab ])íngib er kennt vib þ<5r. Hvergi á landi eru cins

mörg nöfn kennd vib þór, sem hér; en þab var vottr þess, aÖ

menn helgubu honum börn sín. Af sjö sonum þorfinns á Rauba-

mel eru fjórir kenndir vib þ<5r, og svo er trú þeirra á þóris-

björgum, sem var Helgafell þeirra. Synir þorláks á Eyri eru

allir fjórir kenndir vib þór, en þeir þorbrandssynir allir sex, nema

Snorri einn ; sama er um konunöfn, en einkum þó þuríbar nafnib,

sem kalla má ab hver kona beri þar í þíngi. I flestu ber þetta

hérab líkan svip í sögum, og ætla má ab verib hafi fyr á Háloga-

landi, og þaban ab norban hyggjum vér ab runnin sé trúin á Bárb.

Vér hverfum þá síbast til þómcsínga, sem þó verba höfub

allra í hérabi þessu, svo vel sem þab þó var skipab höfbíngjum

og ágætismönnum, svo ab varla var annab hérab þab fremr. Eyr-

byggja fylgir og mest þeirri ætt, þó hún beri nafn af öbrum,

sem þó mibr eru vib hana ribnir, og segir liún mest frá Snorra

goba og lángfebgum hans; en þar vib koma þá og Kjalleklíngar,

Eyrbyggjar, þorbrandssynir , en Arnkell gobi þó einkum og hans

ætt, og dcilist sagan í tvo kaíla: vibrcign Snorra vib Arnkel,

cn síban dcilur Snorra vib Eyrbyggja (997—998), og þar af ber

sagan nafn sitt. þessi saga er nú svo ágæt í alla stabi, og allt

hvab tímatal snertir er þar svo fast, nema smáinunir einir, ab

þab cr aubvelt ab grciba úr flestu í henni. þab sem ab landnámum

vibvíkr er ab framan getib um. þórólfr Mostrarskegg var nú ekki

&í sömu ætt sem hinir BreiÖíirbíngar , en þó hann væri einn

tírættis, þá venzlaÖist þó síban hans ætt á svo rnargar lundir,

^hflcum vib þá Hvammsvcrja, ab þab má á síban telja þab allt einn

kynþátt. í karllegg frá þórólfi hélzt jafnan hof og þínghelgi;

en til ab ákveba aldr þeirra feÖga verbuin vér ab taka lángt
lram, g telja frá Snorra goba. Snorri gobi andabist 1031, og
hafbi þá sjö um sextugt; er hann því fæddr árib 964; nú var

Porgrfaar fabir hans hálfþrítugr, er hann var veginn, fám vikum
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fyr en Snorri fæddist, og er þorgrímr fæddr 939; þorsteinn

þorskabítr var og hálfþrítugr þá er hann drukknaöi, og var

þa& um haustib eptir a& þorgrímr fæddist, sonr hans (Eyrb. kap. 11).

þorsteinn þorskabítr fæddist því 914, og lif&u þeir feögar til

samans rötta 50 vetr (914—964). J>á var þórólfr Mostrarskegg

víst nærri áttræ&is aldri, er hann átti þorstein; Unnr höt mó&ir þor-

steins; hana átti þorólfr í elli sinni, cn enginn veit hvers dóttir

hun var; þótt sumir kalli htín sé dóttir þorsteins rau&s, þá segir

svo, a& uAri fró&i telr hana me& engu móti me& hans börnum"

(Eyrb. kap. 7), og þa& mun rétt, því þa& má víst ætla, a& Au&r

hafi gipt allar dætr þorsteins rati&s í lifanda lífi; en þá var hún

öndu& er þórólfr fékk Unnar. Líklega hefir þó Unnar-nafniö leidt

menn á þessa getgátu, og má víst ætla, a& hún hafi veri& frænd-

kona Au&ar djúpau&gu, því varla var líklegri önnur ætt a& þórólfr

mundi mægjast í. Um aldr og útkomu þórólfs er gcti& bls. 224.

þa& er svo a& sjá, sem fórólfr hafi veri& á aldr vi& Björn aust-

ræna; menn skyldu á sögunni halda, a& hann væri eldri, en af

ætt og aldri Kjallaks hins gamla þykir au&sætt, a& Björn austræni

sé eigi fæddr eptir 840, því Kjallakr gamli mun fæddr um 865,

enda átti hann systur Steinólfs hins lága, og eldri en svo getr þor-

ólfr heldr ekki hafa veriö. En hvort þórólfr anda&ist 920 e&a

nokkru sí&ar vev&v ekki sagt, því ekki ver&r meí) vissu sé&, hvort

jþorsteinn sonr hans var þá svo gamall, a& hann þá þegar gæti

tekiö viö fööuiieifö sinni, þó er þaÖ varla tnilegt, því þórólfr

var víst nálægt hálfáttræ&u er hann átti þorstcin.

Nú segir ekki af jþorsteini fyr cn deilan hófst me& þeim

Kjalleklíngum og þorsteini á þóvnessþíngi. Vér höldum, a& þessi

bardagi, og þa&, a& fjór&úngsþíng var sett, hafi ekki or&i& fyr en

nokkru eptir 930, e&r eptir a& alþíngi var sett, og drögum vér

til þess ymsar líkur. Eyrbyggja segir, a& þeir væri þá allir

vaxnir og vi&ri&nir þessi mál, þorbrandr í Alptafir&i og þorgestr

gamli og ymsiv a&viv. f>etta getv nú veyndar ekki sta&izt uni

hvorugan þeirra, heldr hafa þa& veri& fe&r þeirra, þeir þorfinnr

í Álptaíir&i og Steinn mjögsiglandi , en ætí& ver&r þó þetta vottr

þess, a& sá, er söguna sag&i, hefir hugsa& sér, a& ekki hafi þessi

tí&indi or&i& svo ýkja snemma, er hann lætr þcssa menn vcra

þav vi&ri&na; en þa& ev þó helzt af aldvi þovgvíms go&a og þóv&ar

gellis a& vér drögum þetta; þaö hefir enganveginn geta& or&iö fyrir



UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNOA SÖGUM. 335

930, því þorgrímr gobi
,

foríngi Kjallcklínga í þessum deilum,

andabist árib 980; cr þar 50 ára bil, og því má varla ætla ab þab

yrfei fyrir þann tíma ab alþíngi var sett. En ver höfum annab

vissara skýrtcini. þórbr gellir er sagt ab þá vœri mestr höfbíngi

í Breioafirbi, og bjó hann þá í Hvammi, er þctta var. Nú voru

honum send orí), svo ab hann gæti komiÖ sættum á; bæbi eptir aldri

þórbar er þab líkast ab þetta hafi orbib heldr nokkrum vetrum

síbar, enda vcrbr þctta enn ljósast af aldri þorsteins þorskabíts,

því hann var kvongafer er þetta var, og átti hann þóru, systur

þórbar gellis. Nú voru einmitt þórbi gjörb orb, því menn treystu

honum bezt ab geta komib sættumá; hann var vinr hvorratveggja,

náskyldr Kjalleklíngum, því þeir voru þrímenníngar : Olafr feilan og

þorgrímr gobi, og mægbr þorsteini þorskabít. Nú var þorsteinn

fæddr 914; má því ekki ætla, ab hann hafi verib mjog fyrir

innan tvítugt er þetta var; þab mun því réttast ab ætla, ab þetta

hafi orbib á árunum 932—934, og hafi fjórbúngsþíng þá verib sett.

Börn Olafs feilans höfum vér ábr getib um, ab engin þeirra mundi

fædd fyr cn 910, og kemr þab vel heim vib þetta. Nu var þá

þíngstabrinn fluttr, cn þorsteinn reisti bæinn ab Helgafelli, og

hefir þab verib um 935 ;
því er Helgafell ekki fullkomin land-

námsjörb, en þar bjd þorsteinn þá vetr, sem hann lifbi síban,

og voru þab ekki nema svosem fjúrir eba fimm vetr; en fabir

hans þórólfr hafbi búib alla æfi ab Hofstöbum. I þórsnesi reisti

nú þorsteinn og bæ, og gaf hann þorsteini surt, bróbursyni sín-

um, og bjó þorsteinn surtr þar alla æíi síban. þorsteinn þorska-

bítr gjörbist nú mikill höfbíngi, en þá drukknabi hann sviplega 25

ára gamall. þetta var um haust, en um sumarib hafbi fæbzt þorgrímr

sonr hans, gaf hann J>o*r þann son sinn, og kvab hann vera skyldu

hofgo^ba eptir sinn dag. Börkr var annar sonr þorsteins, og var

hann nokkrum vctrum eldri en þorgrímr. Nú var þá þorgrímr

fárra mánaba, er fabir hans dó (939). En í æsku hans og þeirra

bræbra hafbi þorsteinn surtr hofstjórn og goborb, og voru þab

hérumbil 20 vetr ab svo fór fram, og alla þessa stund bj<5 hann í

þórsnesi. En er þeir uxu upp bræbr, þá vildu þeir vera mest metnir,

en þorsteinn surtr vikli ekki vib þá bægjast, og vildi flytja bygb

sína inn á Hrappstabi í Laxárdal; en í búfærslunni drukknabi

hann, og kona hans og dóttir; hófust nú deilur útaf arfi hans.

Nú þó ab þorsteinn surtr væri bróburson þorsteins þorskabíts,

en bræbrúngr þeirra þorgríms goba og Barkar digra, þá var þó
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þorsteinn surtr miklu elclri en þorsteinn þorskabítr, og kom þab

af því, ab þeirra var svo gcysimikill aldrsmunr bræbra, þorsíeins

og Hallsteins, þar sem Hallstcinn kom fulltíoa út 886, en hinn

er fæddr 914, svo þeirra var 40— 50 ára munr. þorsteinn surtr

er líklega fæddr heldr fyrir en epíir 890, og heíir hann verib

nálægt tvítugu er þorsteinn þorskabítr, föburbrdbir hans, fæddist,

og er líklegt ab hann haíi haft forráb eptir andlát þórólfs Mostr-

arskeggja, meban hinn var úngr og hafoi ekki aldr til ab taka

vib goooröi ; má af því marka, hvílíkt pníomenni þorsteinn surtr

var, ab hann skyldi ekki nota ser æsku frænda sinna. Nú má
af þessu sjá, hversu geysimikill aldrsmunr tíbum getr verib meb

bræbrum. þorsteinn heíir verib sjötugr eba vel svo , er hann

drukknabi, enda segir ( sögum, ab hann væri þá hniginn. Fám
vetrum fyr en hann drukknabi hafbi hann fundifc sumarauka, sem

hann er síban ætíb kenndr vib. þab var, sem Ari frdbi segir, á

dögum þdrarins lögsögumanns , enda sést þab bezt, ab svo hlýtr

ab hafa verib, á því, ab Osvífr hinn spaki réb drauminn. Nú

má af því ætla, ab þorsteinn surtr hafi fundib sumarauka um
955; heíir Osvífr þá ekki getab verib meir cn tvítugr, eba mjög

lítib þar yfir; en nálægt 960 drukknabi þorsteinn surtr; bæbi

kemr þab bezt heim vib aldr þorgríms goba og Barkar digra, og

svo vib Laxdælu, því þar er ab sjá, sem Olafr pá hafi þá ein-

mitt verib tólf vetra; en hann fæddist um 948. í Gísla sögu

Súrssonar segir nú, ab þegar þeir Súrssynir og i>orkeii aubgi

komu fyrst þángab subr, en þab var, sem af sögunni má telja,

959, þá bjó* í þórsnesi þorsteinn þorskabítr, og baub hann þeim

hcim til sín annab vor (Gísla Siírss. s. kap. 5.) Nú vitum vér, ab

þorsteinn þorskabítr var þá laungu andabr, og er her villzt á

þeim nöfnum, þorsteini surt og honum, enda bj<5 þorsteinn þorska-

bítr á Plelgafelli , en í þörsnesi hét bær þorsteins surts, og tök-

um vér sönnun af þessu, ab þorsteinn surtr haíi lifab fram á þetta

ár (Laxd. kap. 17— 18.) Nú rébist þorgrímr vestr í Dýrafjörb

um sama leiti (960), en fj<5rum vetrum síbar var hann veginn

um haust ab Sæbóli, en skömmu síbar fæddist Snorri gobi. })ctta

var árib 964. Nú eru hör til sanniuda bæbi Eyrbyggja og saga

Gísla Súrssonar og enn fleiri sögur, og koma allir sagnir í sama

stab nibr, ab Snorri gobi sé éinfiutt fæddr þetta ár og ekkert

annab; íslenzkir annálir segja og Iiib sama. Nú skulum vér taka

hverja fyrir sig, og lciba rök ab þcssu. pab er almæli, ab Snorri



UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM. 337

gobi andabist einum vetri eptir fall Olafs konúngs helga, og í

Grettlu segir ab Iiann andaoist um vor (kap. 78). En um aldr

hans segir svo í Laxdælu (kap. 78): uHann hafbi þá 7 vetr ens

sjöunda tugar; þab var einuin vetri eptir fall Olafs konúngs hins

helga. Svo sagoi Ari prestr hinn fróbi". Nú hafbi Ari sagnir af

[HiríÖi, ddttur Snorra; mátti henni vera vel kunnugt um aldr fö&ur

síns. Sama segir í Eyrbyggju 1
, ab hann hefbi sjö um sextugt,

er hann d<5. Nú segir enn, ab hann væri þá nær hálífertugr, er

kristni kom á Island. þetta er og sÖgn Ara; kemr þab reyndar

í enga mótsögn vib þab, sem haft er eptir honum á hinum stabn-

um um aldr Snorra, því Ari taldi kristni opt frá 999, og svo telr

hann aldr Halls, fóstra síns. Nú var Snorri fæddr um haust, og

er því þetta öldúngis rett. Ver höfum því fyrir satt, ab þorgrímr

hafi verib veginn 964 og Snorri fæbzt þab ár, og skulura vfer sjá,

ab meb því einu rnóti kemst rettr rekspölr á allt þab , sem sagt

er um hann. I Eyrbyggju segir, ab Snorri var þá 13 vetra

er hann fór utan (977), en einn vetr var hann í Noregi (978),

og kom ab Helgafelli síb um haust þetta sama ár, en öndverban

vetr sama ár kom Eyjúlfr grái frá vígi Gísla Súrssonar. Nú fell

Gísli í sekt vetri síbar en þorgrírur var veginn (965); og í sekt

var hann, sem í sögu sjálfs hans segir, 13 vetr, og þab á hib

fjórtanda ár, sem leib frá þíngi og til vetrnátta. Hann var þá

veginn 978, og ber því Öldúngis saman vib Eyrbyggju.

Nú reisti Snorri bú ab Helgafelli næsta vor (979), þá var

hann 15 vetra gamall; má þá eptir Eyrbyggju telja þaban þíngin

hin næstu, og aptr ab Grænlands byggíng, og verbr jafnan hib

sama uppi. Á hinu fyrsta þmgi, er Snorri var gobi (980), deildu

þeir þorgrímr Kjallaksson og Illugi syarti. þorgrímr gobi and-

abist síbar sama sumar (Eyrb. kap. 18.) Á næsta þíngi kljábust

Máhlíbíngamái (981; Eyrb. kap. 18—22); þar deildu þeir Amkell
og Snorri gobi. En á þribja þíngi (982) var sóktr til sektar Ey-
ríkr raubi, og fdr utan sama sumar og fann Grænland í þeirri

ferb. Nú var hann fyrst þrj'á vetr á Grænlandi (982—985), en

síban einn vetr á Islandi, ábr hann færi ab byggja Grænland (986).

En nú segir Ári, ab uþab vor, cr hann tok byggja landib, 14 vctr-

') það slendr í síðasía kapítula sögunnar í handriti
}

sem enn lielir ekki

verið prentað eptiri
l(
hann andaðist úr sólt á hinum vn vetri cns lxx

aldrs síns, það var einuni vctri eptir fall Olafs konúngs hins helga."
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um eba 15 fyr en kristni kæmi hhr á ísland, a& því er sá taldi

fyrir þorkeli Gellissyni á Grænlandi, er sjálfr fylg&i Eyríki hin-

um rauba út" (Islend. b. kap. 6.) I Eyrbyggju segir hib sama í

beztu handritum, a& þaö væri u 14 vetrum fyr en kristni væri lög-

tekin á Islandi", og af þeim tveim vetrum, sem Ari lætr leika á, er

þafe sá rétti. Vér viljum hér enn geta eins vi&víkjandi aldrí Snorra.

þar sem Kristnisaga segir (kap. 1): afe þegar FriSrekr biskup

kæmi til landsins haíi Snorri verií) 18 vetra gamall, og heffci tekib

vib bui afe Helgafelli. Nu segir, ab biskup kæmi út 981, skakkar

þá einu ári, því 982 var Snorri fyrst 18 vetra, enda er líklegt

að aldr hans sh talinn frá vestrferö Friðreks biskups til Breiba-

fjar&ar, sem varð a& öllum líkindum ári sfóar, eða 982. petta sama

vor(982), sem Eyríkr var útlægr gjör, gipti Snorri f>uríbi, dóttur

Barkar digra en hálfsystur sína, fdroddi skattkaupanda. En sjálfr

kvongabist hann á næsta sumri (983), og fékk Asdísar, dóttur

Víga-Styrs, þá var því Snorri 19 vetra, er hann kvongaðist (Eyrb.

kap. 28).
1 Nú slitnar sfóan nokkufe þrá&rinn í Eyrbyggju, og

byrjar aí) segja frá deilum þeirra Snorra og Arnkels goÖa, og

lauk meb dauöa Arnkels. þíngdeildir þeirra byrju&u fyrst í Má-

hlfóíngamálinu (981); en síban kom þórólfr bægifútr Snorra í

fjandskap vi& Arnkel son sinn; þetta byrja&i svosem 985, og <5x

sífcan meir og meir, en frásögnin er á þessum árum ekki svo

greinileg, ab talib verbi ár fyrir ár. þó geta menn meb nægri

vissu vitab um fali Arnkels, þegar talifc er aptr frá bardaganum

í Álptafirfti 997
;

því þab má telja fjóra vetr frá vígi Arnkels og

') Af Eyrbyggju gcta mcnn og ákveðið um Fyrisvalla-orustu. Jjóroddr

skattkaupandi kvongaðist og fckk f>uríðar 982, cn þá byrjaði Björn

IJreiðvíkíngakappi að glepja ^uríði. Liðu svo nokkrir vctr, þar til Snorri

fckk því ráðið, að Björn skyldi fara utan. Sama sumarið fæddist Kjartan,

og kölluðu mcnn hann son Bjarnar. Kjartan var 15 vetra, cðr 11 (svo

scgir í bezta handriti) cr Fróðár-undr urðu (1000). Helir því utanferð

Bjarnar verið hcldr 985 cn 986. Hann réðist fyrst í lög með Jóms-

víkíngum, og var í Jómsborg, cr Styrbjörn vann hana, og var síðan með

Styrbirni og Jómsvíkíngum í Fyrisvalla orustu. Á þcssu sést, að sú

orusta hcfir vcrið skömmu fyrir 990 (um 988). Ekki mcga menn láta

það villa sig, þar sem segir, að í orustunni haíi Eyríkr Svíakonúngr

hinn sigrsæli hcitizt Oðui til sigrs innan 10 vclra. Slíkar sögur cru

algengar um fornkonúnga Svía. J>að er víst að Eyríkr lifði ckki 10 ár

síðan. Sigiíðr stórráða var ckkja árið 991. En á þeim árum , 990 —
991, andaðist þó Eyríkr konúngr.
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aptr aö þeim bardaga; heílr því vígArnkels oröið 993, litlu fyrir

j<51, þá vantaöi Snorra go&a cinn á þrítugan, en upp frá þessu st<5ö

enginn honum til jafns ; en alla þá stund, sem Arnkell lifÖi, átti

Snorri ervitt og viÖ ramman reip aö draga. Nú byrja þá, eptir

víg Arnkels, deilur þeirra Eyrbyggja og Álptfiröínga. Á þíngi

eptir víg Arnkels (994) var gjört nýmæli á alþíngi um vígsaÖila;

skyldu aldrei konur vera vígsaÖilar, og ekki karlmenn ýngri en

16 vetra. A sama þíngi var þorleifr kimbi gjör utan 3 vetr fyrir

víg þetta. f>orleifr var þ<5 ekki nema tvo vetr utan (994—996);

þá var hann síöan einn vetr á Islandi (997), en um haustið sama

(997) varð bardaginn í Álptafirði, og sama ár nokkru fyrir jdl

fundrinn á Vigrafirði. Á þíngi um vorið eptir (998) var sæzt á

öll þessi víg, og sama sumarið gjörði Snorri atför að Birni Breið-

víkíngakappa. Hvort þaí) niS var þetta sumar cða hið næsta (999)

að þeir fóru til Grænlands þorbrandssynir, getum vér ekki með vissu

sagt, þó það sé líkast að það hafi verií) næsta sumar fyrir kristni, og

ári eða tveim síðar fdr Snorri þorbrandsson meb þorfinni karlsefni

til Vínlands. þegar á eptir, sumari?) sama sem kristni var lög-

tekin, urbu Fróöár-undr (1000). Aí) rétt muni sett um orustuna

í Álptaííröi söst bæöi af því, aö þetta gjöröist rUt á undan Frób-

ár-undrura, efea því, aö kristni kamii hör á land; þab s5st og af för

þeirra þorbrandssona tii Grænlands og fundi Vínlands. Enn má
til færa aldr þórodds, sonar Snorra goöa; hann var 12 vetra

þegar orustan varö í ÁlptafirÖi. Nú fékk Snorri goÖi Ásdísar

áriÖ 983; sést á því, aÖ þessi fundr gat ekki veriÖ fyr en 996,

eptir aldri þdrodds, en þaÖ sanna er, aÖ þóroddr fæddist 985,

er þau höl'Öu vcriÖ tvo vetr saman Snorri og Ásdís. þóroddr

var elztr allra sona Snorra, hann kemr síöan viÖ sögu Olafs helga

og viö Grettlu. En eptir þaÖ, aö málum Eyrbyggja og AlptfirÖínga

var lokiö, og FrdÖár-undr voru liöin, og sama sumariö og kristni

kom, þá slitnar nii aptr þráörinn í sögunni, enda er þá aÖalefni

hennar úti
,
og þaö sem segir af Snorra hin næstu 30 ár sem

hann HfÖi, má ekki álíta meir en niÖrlag sögunnar. Nú lauk og

eptir þetta þeim aga og ófriÖi, sem svo lengi hafÖi vcriÖ í héraö-

inu, þar til Styrr var drepinn 1005; þá flutti Snorri goöi næsta

vor aö Túngu (1006); byrjuöu þá deilur hans viö BorgfirÖínga.

En 25 ár bjó hann aö Túngu, og andaöist, scm kunnugt cr, 1031,

vetri síöar en Óláfr helgi féll.

Allar þessar ættir, sem nú hafa veriö taldar, eru aÖ mestu
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fyrir sunnan fjörb, og lúta undir f><5rnesínga , en í öllu f>ómes-

þíngi má segja ab bygbin sé tvídeild: þórnesíngar fyrir sunnan

og utan Hvammsfjörb, en Breibfirbíngar ebr Dalamenn fyrir innan

fjörbinn; þ<5 var meb þeim öllum saman mikil frændsemi, en þafe

eru þó einkum Breibfirbíngar
,
f>drnesíngar og Kjalleklíngar , sem

mestum venzlum eru bundnir. Breidfirbíngakyn er nú allt komife v

frá Auöi djúpaubgu og frændlibi hennar, og deilist sú ætt aptr í

margar sveitir, svosem Laxdæli og Hvammsverja, og eru margar

sögur sem gjörzt hafa í þessu hérabi, og Laxdæla, einhver hin

mesta af Islendíngasögum, er héban. I BreiÖafirbi voru og mestir

fræbimenn á landi, ílest hirbskáld og fornskáld eru og þaoan og

úr Borgarfirbi. Ættvísi og sagnarit hófust fyrst þar og svo í

Haukdæla ætt.

Brandr príor hinn fróbi hefir nú ritab Breibfirbíngakyn
,

og

þab hyggjum vér undirrdt til landnáma sögu um vestrland. f><5rir,

lángaíi Brands, átti Hallveigu, döttur Tinds Hallkelssonar , verbr

því Ari fróbi og Brandr mjög samtíba, og munu þeir hafa verib

samtíba f>órir og f>orkell Eyjúlfsson, lángafiAra; víst höldum vér,

ab þeir hafi eitthvab verib skyldir Brandr og Ari, því Brandr hét

og fö&urbróbir Ara, og Brands nafnib er býsna títt í Breibfirb-

íngakyni , en ekki verbr þó* meb neinni vissu sagt, hvernig ætt

þeirra kemr saman. f>ab er merkilegt, ab í ætt Brands kemr saman

Breibfirbínga og Borglirbínga kyn, en í bábum þessum ættum voru

sögumenn miklir, enda eru og úr þessum tveimr þíngum ílestar

hinar beztu sögur á landi hér.

Vib 8Ögu Laxdæla koma nú ílestar sögur um BreibafjÖrb, og

þ<5 Hvamnisverjar sé höfubættin, þá er þ<5 engin sérstök saga

til af þciin, því saga þórbar gellis er nú töpub. f>ab er ekki

ovíba vandliæíi á meb tímatal í Laxdælu, þ<5 mun ílestu mega til

vegar koina ef vel cr ab gáb , enda er sagan sjálf vibburbarík,

og nær yíir nærfelt hálfa abra öld, svo þrábrinn í sögunni slitnar

opt, sein nærri má geta á svo laungu bili. f>ab er HÖskuldr

I )ala-Kollsson , sem á öllu þessa tímabili var höfbíngi Laxdæla,

og svo Rútr bróbir hans, og er því næst ab rckja aldr þeirra.

f>orgerbi, ddttur [xnstcins raubs, gipti Aubr Dala-Kolli sama sum-

arib og hún reisti bú í Hvammi, cn þab var 892, cba þar um bil,

sem ab framan cr sýnt. Höskuldr var sonr þeirra. Vcr vitum

um Höskuld, ab hann andabist 985, af því má þá sjá, ab hann

mun ekki hafa fæbzt á fyrstu árum cptir brúbkaup þeirra Kolls
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og þovgevbav, og er líkast til ab hann so ekki fæddv laungu fyrir

910, og er hann þá á rek vib J>ó*rb gelli. Kollr VarS ekki gani-

all, og var Höskuldv uá úngum aldvi" ev fabiv hans andabist.

sjáum vév af aldvi Rúts, ab Kollv helir andazt fyviv 920, því

^ovgevbv fdr utan eptir andlát hans, og giptist Herjdlfi í Noregi

;

en Rútr sonr þcirra má ekki vera síbar fæddr en 923, sem

brátt skal gctib. Nii segiv ekki um stund af Höskuldi annab, en

ab hann hcíir vcvib í utanfevbum um öndvcvba daga Hákonar

Abalsteinsfóstva, og vav hann hivbmabv hans; en síban let hann af

utanfevbuni, og settist ab búi, og fekk Jdvunnav, ddttur Bjarnar í

Bjarnarfirbi , en systur Svans á Svanshdli. Kvonfáng Höskuldar

hefir vevib nokkvu fyviv 940, þab má sjá af aldvi bavna hans.
9

Nú vevbum vév af aldri Olafs pá, sem var ýngstr sona Hösk-

uldar, ab rekja þab sem næst kemr. Olafr var 17 vetva, er

hann fdr utan , en þab var um mibja daga Haralds gráfeldar,

eptir ab Rútr var kominn til íslands. Vér höldum ])ab hafi

vcrib 965; er þá Ólafr fæddr 948. En Ólaf átti Höskuldr meb

Melkorku, sem hann hafbi keypt í Noregi vetvi ábr en Ólafv

fæddist. I Novegi vav Höskuldr ckki ncraa einn vetr, árib 947.

En þetta var nú tveira vetvum eptiv ab Egill vav kominn til Is-

lands úv síbustu för sinni. Nú er þab merkilegt, hvab vel hér

ber saraan. Olafr hitti Hákon konúng í Vík austr; en af kon-

úngasögunura og Eiglu vitum vér, ab cinmitt þessi árin var Hákon

subr í landi til ab verja land fyrir árásum Dana. Vetvi cba tveim

fyr fdr hann herfevb sína til Danmevkv, og styvkir þetta þab,

sem vev ábr höfum sagt í þessu máli. f>ab raun fara mjog nærri,

ab Olafr pá sé fæddr þetta ár, enda kemr þab heim vib þab,

sem síbar segir. f>á var Olafr 7 vetra, er Vigdís á Goddastöbum

forbabi manninura fyrir cptirsdkn Ingjalds Saubeyja-goba (955).

Vigdís var sonavdóttiv Olafs feilans, hefiv hún því þá vcvib úng

ab aldvi , ev hún var gefin þóvbi godda. Vigdís sagbi skilib vib

þóvb, en hann t<5k þá til fóstvs Olaf pá, sjö vetva gamlan. þab

næsta, sem sagt er fvá, ev dvukknan þovsteins suvts. A sögunni

cr ab sjá, sem þab væri í þab mund, er Olafr pá var 12 vetva

(960), cnda bcv því öldúngis saman vib þab, sem af öbvu má
rába, því þab var í sama mund sem þeir hdfust til mannvirbíngav

Bövkv digvi og þovgvímr, og vevbv þab einmitt þessi ávin, en ekki

fyr, sem sjá má af aldvi Osvífvs spaka. Nú fúr Olafr utan 965,

og vav þá 17 vctva. Fyv hefiv þab ekki vevib, því tvo vetrna

«
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næstu á undan hafoi Rútr verib meb konúngi
,

og raundi þcss

getib, ef þeir hefbi verib þar bábir samt bræbr. Síbar hefir þab

heldr ekki verib, því Olafr var þrjá vetr utan; en Gunnhildr var

enn í Noregi er hann f<5r út til Islands aptr (968), en vetri síbar

mim Haraldr gráfeldr hafa fallib og Gunnhildr flúib úr landi
;
getr

því hér enginn vafi verib á, ab rétt se talib um aldr Olafs og utan-

för Höskuldar föbur hans, eba þó svo, ab ekki skeikar meir en ein-

um vetri eba tveim. Af þessum 3 vetrum var Olafr hinn fyrsta í

Noregi(966); annan á Irlandi mcb Myr-Kjartani, móburföbur sínum

(967), en hinn þribja aptr í Noregi (968). Nú kom hann þá tví-

tugr aptr til Islands, og var einn vetr meb föbur sínum. en næsta

sumar (970) beiddi hann á þíngi þorgerbar, dóttur Egils Skalla-

grímssonar. þetta kemr og allvel heim vib aldr þorgerbar Egils-

dóttur; hún var elzt barna Egils, og nokkrum vetrum eldri en

Olafr pá. þetta kemr og vel heim vib aldr barna þeirra Ólafs og

þorgerbar, sem sjá má ab ílest eru fædd á árunum milli 970 og

980. Sama sumarib reisti Ólafr bú ab Goddastöbum (970), og

andabist þórbr goddi þab ár. Nú er ekki víst, hvab marga vetr

hann bjó* þar ábr hann reisti bæinn ab Hjarbarholti
;
þab hefir þó*

varla verib nema svosem tvö ár. í Egils sögu segir, ab þorgerbr

væri komin ab Hjarbarholti þá er hún bætti helstríb íobur síns eptir

sonu hans (hérumbil 975); mun því nærri sanni fara, ab telja

afmæli Hjarbarholts 973, eba ári síbar. þar bjó nú Olafr, en fabir

hans var gamlabr, og hélt Olafi syni sínura til alirar virbíngar.

ílöskuldr Dala-Kollsson andabist 985 ; hann var á alþíngi hvert

sumar, og síbast sumarib 984, sem sést af Njálu, en ekki var

hann þó á þíngi síbasta sumarib sem hann lifbi. Höskuldr mun
hafa verib hálfáttræbr, er hann andabist (910—985). Ólafr pá

tók nú alla virbíngu í hérabinu. Hann andabist 1005, og mun

þá hafa haft sjö um fimmtugt. Hér hefir ab eins verib haft tillit

til aldrs Olafs, sem var ýngstr af bornum Höskuldar. Höskuldr

fékk Jórunnar fyrir 940, ab ætlan vorri. þetta sést nú bezt af

aldri þeirra barna Jórunnar og hans. Vér viljum hér ab eins

nefna Hallgerbi, og var hún þó ekki elzt barna þeirra; Bárbr var

elztr. þegar Hallgerbr giptist Gunnari (974) var þorgerbr dóttir

þeirra Glúms 14 vetra, og sat hún á brúbarbekk meb móbur

sinni. Nú fæddist þorgerbr þá er þau höfbu einn vetr saman verib

Glúmr og Hallgerbr (Njáls s. kap. 14); Hallgerbr hefir því verib

gefin Glúmi 959. Hcfir hún þó þá vart verib eldri, en 19
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vetra, eÖa fyrir innan tvítugt, því þo ábr hefÖi hún átt þorvald,

þá voru þau ekki nema einn vetr saman, og hun var gefin honum
barnúng, líkt og segir um Guörúnu Osvífrsdóttur, ab hun var 15

vetra gefin manni í fyrsta sinni. Nú mun því Hallgerör vcra fædd

940, en gefin J>ovvaldi 955, en Glúmi 959; en nævfellt hálf-

fertug var htín , er Gunnar fófck hennar. Á aldri Rúts , bróöur

Höskuldar, leika meiri tvímæli. A aldri þorgcröar, múöur hans,

má sjá, aö hann hcfir ekki fæözt síöar en svosem 923, og þaö

meö því móti, sem og mun veriÖ hafa, aö þorgerÖr hafi þá vcriÖ

nálægt fimmtugu, er hún átti hann. Aldr þorgerÖar cr nú einhver

hin bezta sönnun fyrir því, aö þaö er rétt, sem sagt hefir veriö

um útkomu Auöar djúpauögu, og þaö getr ckki hafa veriö fyr,

en vér höfum sett og Eyrbyggja segir, því hafi Rútr fæözt

þetta ár, sem hér er sagt, þá voru þ<5 liönir þá þrjátigi vetra frá

því þorgerör giptist fyrst, og AuÖr reisti bú í Hvammi, en dlíklegt

væri, aö hugsa sbr Rút eldri en þetta. Nú ólst Rútr upp í

Noregi um hríö; hafa nokkrav Msagniv risiö af því, aö Lax-

dæla nefnir aö eins þessa fyrstu vcru hans í Noregi, en getr ekki

þess, er hann f<5r utan, eptir aö hann haföi bcÖiö Unnar Maröar-

dóttur; en öllum voru kunnugir kærleikar þeirra Rúts og Gunn-

hildar. En af því Laxdæla ekki nefnir utanferÖ hans hina síö-

ari, og þeim, sem söguna ritaöi, ekki kom sú ferö til hugar, þá

segist þar svo frá, sem Gunnhildr og Haraldr gráfeldr væri þá í

Novegi, er Rútv fóv þaöan fyvsta sinni (Laxd. kap. 19). þav

veröum vér aö bera saman báÖar sögurnar Njálu og Laxdælu, og

cr þá hægt aö komast aö sanni í þessu efni. paö þykir mega
ráöa í af Laxdælu, sem Rútr hafi komiö út til íslands áör en

Höskuldr færi utan (946). Berlega er þaö ekki sagt, sem von

er, því tvísaga yröi þá sagan viö sjálfa sig, þar sem hún segir

aÖ Höskuldr færi utan á dögura Hákonar Aöalsteinsfðstra, en Rútr

kæmi út á döguni Gunnhildarsona. En í Njálu er þetta þó bezt

(kap. 1), og aldr Hallgeröar telr þar bezt eptir. Sagan um Rút

er alkunnug, er hann spáöi fyrir HalIgerÖi , en hún var þá bam
aÖ aldri og lck s5r á gólfi. Nú má meö vissu vita um aldr henn-

ar, því þaÖ mun fara mjög nærri aö hún sc fædd 940, má
þá ætla aÖ þetta hafi veriö svo sem 944, eöa skömmu áör en

Höskuldr f<5r utan ; var þá og orÖiö gott vinfcngi meÖ þeim

bræörum er þetta gjörÖist, sem af Njálu er aö sjá, en vcr vitum

af Laxdælu aö fæö var meö þcim hina fyrstu vetrna; má því
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ætla, ab Rútr hafi fyrir nokkrum vetrum verib kominn út, er

þetta var, og mun útkoma hans því varla hafa verib síbar en 940

;

cn þab var ekki fyr en nærfellt 20 vetrum sfóar ab Rútr fór utan,

og hann bab Unnar, því þab var um daga Haralcls gráfeldar; er

því nærfcllt 20 ára hlaup á fyrsta og öbrum kapítulanum í Njálu

;

kann þab ab virbast kynlegt í fyrstu, en þab er af tímatali öllu ber-

legt ab svo hefir verib, því þegar Rútr f<5r utan, þá var Hallgerbr

gipt Glúmi og fulltfóa kona, og ætti allr sá kaflinn um kvonfáng

Hallgerbar ab koma þar inn eptir (milli kap. 1 og 2), og fyrir

framan söguna um bónorb Rúts. þá var Rútr kominn ab Rút-

stöbum, er hann spáí)i fyrir Hallgerbi
,

og hér er um gctib. —
Rútr heíir verib vart tvítugr, er hann kom fyrst úr Noregi,

og var þab á öndverbum dögum Hákonar Abalsteinsfóstra, og

sjálfsagt síbar en Gunnhildr og Eyríkr blóböx flýbi land , var því

Rútr meir en tuttugu vetr á Islandi, ábr sögunni víkr austr á

Rángárvöllu, og hann bab Unnar Marbardóttur; þar af kemr þab,

aí) svo er ab sjá, sem þeim ekki beri saman Njálu og Laxdælu:

segir Njála, ab mjög ástúblcgt væri mcb þeim bræbrum, en Lax-

dælu segist þar mjög úlíkt frá. þ<5 hafa bá&ar satt til síns máls,

og skiptir ab eins því, a& Njála tekr vib, þar sem hin hættir.

Framan af var mjög fátt í frændsemi þeirra útaf aríi Rúts, sem

Höskuldr sat yfir, en síban sættust þeir heilum sáttum, og mun

ekki öfgab þab sem Njála segir af vinfengi þeirra bræ&ra síban.

Um Laxdælu má rcyndar BCgja, ab hún hallar máli á Rút, og er

aubsætt, ab halda þar sannast þab sem Njála segir. Rútr var

vitrastr þeirra bræbra og gúbgjarnastr
,
og leitabi Höskuldr hans

rába ab í öllum málum, og mun hafa gjört svo fram á banadægr,

og á þíngi fylgdust þeir hvert sumar. Ab Rútr hafi og verib

hollr vinr og heilrábr Olafs pá leibum ver ekki grun ab, og

allt hvab í Laxdælu segir þar á móti, þá bcr ab álíta, ab þar se

sögunni vikib til hins verra. Nú höfum vér hér töluverba vissu

fyrir aldri Rúts. Vér sjáum afLaxdælu, og svo af Njálu, ab Rútr

kom út um öndverba daga Hákonar Abalsteinsfústra. En þar af

sest þó, ab hann heíir ekki vcrib svo mjög úngr, er hann var meb

Gunnhildi, þetta er og aubvitab af ætt Rúts, ab hann gat ekki verib

frumvaxta mabr á dögum Haralds gráfeldar, þar sem múbir

hans má kallast landnámskona; hún sem giptist Dala-Koll sama

vor og Aubr reisti bú ab Hvammi , og kom því gjafvaxta híngab

til lands, og er aubséb ab þorgerbr hefir þú hlotib ab vera hátt á
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íimtugs aldri
,

þó* Rútr se ekki fæddr fyr en rúmt eptir 920;

þeirra bræbra Höskuklar og Rúts má ætla ab hafi verib svo-

sem 10 ára aldrsmunr eba 15 í mesta máta. þab var ab ætl-

an vorri árib 963, ab Rútr bab Unnar, og f<5r sama sumar utan.

Haraldr gráfeldr var þá í Vík austr, cn þar varb hann ekki

rábandi fyr en þetta ár. Um vorib 963 drap hann þá Tryggva

og Gubröb, sem ábr höfbu ríki þar. Tvo vetr var Rútr utan

(963— 965), þá fekk hann Unnar, og voru þau þrjá vetr saman

(965—968), en á næsta alþíngi þaban (969) deildi Rútr vib Mörb

útaf mundi Unnar, og ber þessu saman vib þab, sem enn mun sagt

verba, ef talib er frá vígi þráins, og fellr saman hvern veg sem

talib er. Af orbum Njálu sest, ab Gunnhildr hafoi haft spurnir

ábr af ætt Rúts, en hafbi ekki seb hann fyr cn þá. Konúngr

þekkti þá engin deili á honum, og Gunnhildr segir svo: uab Rútr

se vitr mabr sagbr og vel ab ser". þetta reyndist henni og

orb ab sönnu. Laxdæla segir, ab Gunnhildr kvab hverjum gánga

til hyggjuleysi ebr öfund, er nokkurn túk til jafns vib Rút. Um
Gunnhildi má segja, ab hún var bæbi bezt og grimmust Islend-

íngum. Rútr var fertugr, er þetta var og hann fó*r utan, en

hálffimtugr er hann skildist frá Unni
,
og varb þeim engra barna

aubib, sem alkunnugt er. En nú segir svo, ab hann ætti 16 sonu

en 10 dætr, og ætti tvær konur abrar en Unni. llann reib á al-

þíngi meb 14 sonu vaxna, og þdtti þab ágætt (Laxd. kap. 19;

Landn. 2. 18); Landnáma nefnir 15 sonu hans meb nafni, og fimm

dætr. Nú er úhugsandi, ab hann hafi átt öll þessi börn eptir ab hann

skildist frá Unni, og þegar vér nú vitum, ab hann hafbi verib á

íslandi meir en 20 vetr ábr hann fékk Unnar
, þá er aubsætt, ab

eina af þeim þremr konum sínum hefir hann átt á því bili, cn Unnr

Marbardóttir er í mibib. A þenna hátt verba menn ab sætta

þessar tvær sögur Laxdælu og Njálu, enda cr ])á litlu haggab í

lauu og veru af því, sem hvov þeirva segir. Á Njálu ev veynd-

ftí ekki ab sjá annab , en ab Rútv hafi vevib úngv ev hann bab

Unnav, og haíi hún vcvib fyvsta kona hans ; en þab cv abgætanda,
ao Njála ev af Rángávvöllum, og sleppiv öllu um Rút ab fvaman,

°g getv ekki þess ab hann vav fæddv í Noregi, en þess getv Lax-
dæla, en nefniv ekki á nafn síbavi utanfevb hans, og nefniv ab
e,ns bdnovb hans til Unnav. Svo menn bafi cnn fleivi sannanir
fynr aldri Rúts

? þá viljum vér enn tilfæra þab, sem segir um
23
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vibskipti hans vib Eldgrím, því þar á er aubséb, ab Rútr var tölu-

vert eldri mabr, en ella mætti þykja, enda kemr þetta og vel heim

vib þab, sem sagt hefir verib um aldr hans, nema hvab þab mun

nokkub öfgar, ab hann hafi þá verib fullt áttræbr. Vér getum

nú raunar eigi öldungis tiltekib árib, nær Rútr drap Eldgrím, en

þab var á þeim vetrum, er Gubrún Osvífrsdóttir var dgipt í Túngu,

eptir dauba þórbar Ingtinnarsonar
,

nálægt ])ví sem Kjartan fór

utan, eba svosem 995. Attræbr var Rútr þá reyndar ekki, en þ<5

á áttræbis aldri, enda er þá og líklegt, ab hann hafi fyllt tuginn,

og lifab framundir eba jafnvel framyíir kristni, og andazt fám

vetrum abeins fyr en Olafr pá, bróburson hans (bls. 225.)

f>ó*rbr gellir var þó* um allan þenna tíma mestr höíÍJÍngi í

Dölum. Olafr feilan, fabir hans, var ýngstr barna þorsteins raubs,

og um tvítugs aldr cr Aubr andabist, á brúbkaupsdegi hans (908),

því svo er ab sjá, sem hann hafi verib vetrgamall ebr mjög úngr

þá er fabir hans andabist (hérumbil 888). Nú hefir þá þdrbr gellir

og þau systkin hans fæbzt um 910. þessu ber vel saman vib

aldr barna Olafs, svo framt sem vér kunnum skil á. þrjár eru

nefndar dætr Olafs : föra, er þorsteinn þorskabítr átti, og sem

giptist honum, sem séb verbr af aldri þorsteins, hérumbil 930— 932
;

Helga, er átti Gunnar Hlífarson; Jdfrí&r, ýngsta dóttir Gunnars,

er fædd um 952 ; má af því marka aldr Helgu. þúrdísi
,
þribju

ddttur Olafs , átti þórarinn Ragabróbir, og mun hún á aldr vib

hin bömin, eba nokkru ýngri. J>ab var því ekki í fyrsta sinni,

ab þeir frændr frá Varmalæk sækti mægbir til Breibfirbínga , er

Glúmr, brúbir þórarins, beiddi Hallgerbar, og hefir Glúmr þar

fylgt dæmi bróbur síns; ella voru ekki miklar mægbir Breibfirb-

ínga vib Borgfirbínga, enda þ<5 þetta sé ekki eins dæmi. Ingjaldr

var enn sonr Olafs feilans. Nú segir svo í Laxdælu, ab Vigdís

væri ddttir Ingjalds , sú er skildi vib þúrb godda um 955, þá

er Olafr pá var sjö vctra gamall. þetta þykir nú sem varla

geti verib, ab Olafr væri afi Vigdísar, enda má og vel vera, ab

hér sé réttara þab, scm Landnáma segir (2. 19): ab Vigdís væri

dúttir Olafs, en systir Ingjalds og þórbar gellis. þórbr gellir var
/ /

göfgastr barna Olafs. Enn er nefndr Grani, einn af sonum Olafs

feilans, en svo hét og sonr Hrólfs ab Gnúpufelli, enda eru og

bæbi Breibfirbíngar og Eyfirbíngar komnir af Sigurbi Fafnisbana.

Um dauba Olafs feilans segir í Laxdælu, ab hann hafi lifab

í Hvammi util elli", og er þetta enn fremr tiltekib, og sagt, ab
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hann var þá nýandaÖr, er Ólafr pá fæddist (948). þetta kæmi
riti allvel heim, og gæti þá vel heitiö svo, aÖ hann byggi þár til

elli, því Olafr feilan er, sem fyr er getiÖ, fæddr skömmu fyrir

890, og Laxdæla segir berum orÖum, aÖ þaÖ stæÖist mjög svo á:

andlát Olafs feilans og fæöíng Ólafs pá. þetta er og vel líklegt,

ap svo hafi til boriÖ, aö Höskuldr gaf ýngsta syni sínum nafn

hans. þessu er þ<5 tvcnnt til fyrirstöÖu: aÖ Landnáma (5. 15)

nefnir þórÖ gelli meÖ hofÖíngjum landsins, er þaÖ hafÖi 60 vetr

veriÖ byggt (930—935), og er þaö þá hennar ætlan, aö Ólafr

feilan haíi þá veriÖ andaör. AnnaÖ er þaö, sem segir um deilu

þeirra þorgríms goÖa og þórncsínga og fjóröungsþíng, sem þá

var sett. Til þessara mála er aÖ eins getiÖ þdrÖar gellis, en

ekki Olafs föÖur hans, og aÖ þórÖr gellir setti fjórÖúngsþíng og

enginn annar, er ekki efunarmál. þaÖ var svosem sumariÖ 932

aÖ þetta var, og er þaÖ hiö fyrsta sinni aÖ þdiöar geilis er getiÖ

í sögum; hefir hann þá veriö liálfþrítugr, eÖa vart þaÖ, því hann

niun elztr af börnum Olafs. Nu má þd vel vera aÖ Olafr feilan

háfi lífaÖ framyfir þenna tíma, en látiö son sinn inna af hendi

öll þíngskil, og lagt öll mannaforráÖ í hans hcndr, og er ekkert

raóti því, aö þdrÖr hafi tekiö upp fomt goöorö á alþíngi, og sé

hann því talinn meö stdrmennum landsins á þessum tíma; Ólafr

kemr hvcrgi viö sögur, og mun hafa veriö fáskiptinn og hóglífr,

en þdrör gellir þegar á dnga aldri forvitri, og lagamaÖr mesti og

ríklundadr; má því vel ætla, aö hann hafi staÖiö í öllum stó*r-

máluin í lifanda lííi fööur síns, enda kemr þdrÖr viö sögur mestan

bluta aldar þcssarar, og meir en ílestir aörir, því hann var höfub

°& forysta allra BreiÖfiröínga ; má þaÖ vel vera aö þetta hafi ollaö

Þ v í> aÖ menn hugÖu aÖ Olafr feilan heföi dáiö fyr en var í raun

rettri. AnnaÖhvort er þá aö ætla, aÖ Ólafr hafi andazt fyrir 930,

og má þá kallast, sem hann hafi andazt mjög úngr, þar sem hann

þá var lítiÖ meir en fertugr; en þá er haggaö |)ví, sem Laxdæla
segir, aÖ hann yröi gamall maÖr, og í því efni er varla líklegt, aÖ

]
}eirri sögu mundi skjátla; aÖ öörum kosti er aö fylgja því sem Lax-
dæla segir, og er þaÖ oss næst skapi: aö hann hafi andazt í þaÖ

ttund, er Ólafr pá fæddist (948); en þá hefir hann veriÖ sextugr eöa

Þai' á borÖ viÖ. Bágt er aÖ segja hvaÖ u feilans
,) nafniÖ þýÖi, sem

svo mörg önnur ættarnöfn; sonarsonr ölafs het fýlsenni,

°g má vera aÖ þessi nöfn sh eitthvaö skyld; en hvort nafniÖ er

23*
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dvcgií) af ættarfylgju, eba hvevnig á því stendr, getum ver nú

meb engu mdti sagt, nema hvao miklar og vammav fylgjur jafnan
|

fylgdu œtt þessari
,

og eru þess ndg dæmi ; var mönnum títt

í þessari ætt ab kenna böm sín þar vib, svosem gelli
, pá, og

ýmsum öbrum heitum.

Jjör&r gellir var mikill liöf&íngi og kcmr víba vi& sögur.

Hann var æítmargv, og dætv hans mægbust um allt Iand; má

vel segja, ab J>dr&r gcllir legbi grundvöllinn til þess mikla

ríkis, scm Brei&ifjör&r á síban hafbi um allt land, svo ab varla 1

heíir ncin ætt orbib voldugri á landi h&r en hans. Um tíma-

tal í sögu þdrbar gcllis cr eitt og annab athugandi , en þd cr

sums getib ab framan. þau atribi í æíi þdrbar, seni ver yitum,

eru þcssi : Iiann var hjálfþrítugr eba vart þab, er hann setti fjdrb-

úngsþíng í J^drsnesi
; þá er hans enn getib, en lítib eitt, eptir skilnab

Vigdfsar, systur hans, og þdrbar godda á Goddastöbum (955); en

hálfsextugr deildi hann vib Túngu-Odd
,
og setti fjdrbííngsddm á

alþíngi (965). J^etta tvennt, og einkum þd hib síbara, er einhver mesti

athurbr í stjdmarsögu landsins
,
og er þab citt ndg til ab halda

á lopti alla æfi nafni þcss manns, sem setti þessi lÖg. Utanher-

abs hafa og farib miklar sögur af honum, og mætti þeim sem

honum fylgdi. Borgíirbíngar sögbu , er hann deildi vib Tungu-

Odd, ab amabr væri kominn vcstan úr Breibafirbi, sem svara kunni

Túngu-Oddi, og var hans hljdmr og rödd, sem grabúngr gelldi"

(Hænsa-þdris s. kap. 13); er aubsætt af því, ab gellir (af: uab gella")

er grabúngsheiti, en grabúngr var kynfylgja J>drbar og líklega enn

fleiri manna í þeirri ætt, og fyrir þá skuld mun J^drbr hafa borib

þetta nafn. Ab þessi var trú manna: ab slík væri kynfylgja

Breibíirbínga, má og sjá af sögunni um Harald konúng Gormsson,

er hann sendi Finninn til Islands hamförum, og hann kom fyrir

BreibafjÖrb, þá kom mdti honum grabúngr mikill, og db á sæinn

út, og tdk ab gella dgurlega
;

fjöldi landvætta fylgdi lionum

Clikr. Ól. s. Tr. kap. 37). Slík vörn var yfir Breibafirbi um
daga J>drbar gellis. Nú segir í annálum íslenzkum, ab J^drbr

andabist 965, sama ár sem Túngu-Oddr. Um Odd höfum vcr

talab ab framan, en hvab J>drb snertir, þá er nokkub vandhæfi ab

fá vissu um andlát hans; þd höldum ver fortakslaust, ab hann hafi 1

lifab ekki allskamma hríb fram yfir þenna tíma. þab má nú reyndar

scgja, ab hann kemr lítib sem ekki vib sögur eptir Blund-Ketils

brennu, og aí'Laxdælu er ckki vel hægt ab rába um dauba hans;

i
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sagan sjálí' er nokkub sundrlaus alla þessa stnnd, og talar nicst

uin Laxdæli, cn víkr mjög lítib ab þeim Hvammsverjiim. þdrbar

gellis er þar ekki getib eptir málin um fe Vigdísar, cr hún

skildi vib þórb godda (um 955); þd vitum ver af öbrum sög-

um , ab þab var fullum 10 vetrum síbar ab þórbr deildi vib

Tungu-Odd, en í sögunni er þess állfi ekki getib. þab er þ(5

sagan um Harald Gormsson , sem helzt má halda sér til í þessu

efni, og cr af hcnni ab sjá, sem þ<5rbr Kafi lifab fram undir 980.

Haraldr Govmsson f<5r til Noregs svosem 978, þrem vetrura, eba

svo, eptir stríbib vib Ottó keisara; þá er ab sjá sem þ<5rbr gellir

hafi verib enn á lífi; þ<5 sagan sjálf um Finninn se landvætta saga,

cr þ<5 varla fullgild orsök fyrir þá skuld ab véfengja þab, ab þörbr

hafi þá verib á líii, og því síbr, sem hinir höfbíngjarnir í hinum

hlutum landsins eru ihit til nefndir: Eyjúlfr Valgerbarson (t 984),

Brodd-Helgi (t 986), þdroddr gobi (t herumbil 1002). Nií vill ])á

og svo vel til, ab her má enn tilfœra abra sögu þcssu máli til

styrkíngar; en þab er Reykdæla. þar talar um mann, scm I>(5rbr

gellir hafbi sektan á þíngi
,

og sem nú leitabi hælis hjá þorgeiri

Ljdsvetníngagoba, og sendi þorgeir þann mann til höfubs Víga-

Skútu (Vem. s. kap. 21). A gánginum í sögunni er nú aubseb,

ab þab var þá í hib minnsta koiuib ekki svo lítib framýfir 970.

Áskell gobi var Iaungu daubr, og margt fleira má telja því til

sönnunar. þetta nægir til ab sýna, ab þab mun vera rángt,

sem í annálum segir um dauba þdrbar; en hvort hann hefir lifab

fullt svo lengi, sem rába mætti af sögunni um Finninn, þab þorum

vcr þö ekki ab fullyrba, helzt fyrir þá skuld, ab þá verbr svo

mjórra muna vant, þar sem vfcr vitum mcb vissu ab, árib 982

var þórbr andabr. þar höfiun vér margar góbar sögur til frá-

sagnar. I Kristnisögu er Eyjúlfr grái, sonr hans, talinn meb höfb-

íngjum á Vestrlandi, þá er Fribrekr biskup kom híngab til lands

981, og á þessum sömu misserum var þab , er Fribrekr biskup

og |jeir þorvaldr Kobránsson fúru vestr í Hvaminssveit, bj(5 þ(5r-

arinn fýlsenni þá f Hvamini , sonr þdrbar, og var þórbr gellir

þá andabr. I Eyrbyggju getr heldr ekki þórbar vib þíngdeilur

l
jœr á þórncsþíngi , sem urbu fyrstu ár Snorra goba, cbr árin

980— 982, og síbasta árib (982) er sagt mcb berum orbum , ab

synir þdrbar sækti Eyrík rauba til sektar þar á þíngi , heíir því

Hior þ/j veri0 látinn (Eyrb. kap. 16—25). Mundi því leika á
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svosera þremr árum dauba-ár þórbar, og er þab nokkub tæpt,

en svo mikib þykir þó ráoa mega af Reykdælu og sögunni um
Finninn, sem þórbr þó hafi lifab framyfir 970, enda væri og hitt

jafn-ólíklegt, ab hugsa: ab hann, og bábir þeir Tungu-Oddr, háfi

dáib ab vörmu spori eptir ab þeir höfbu deilt á þíngi, og er lík-

ast ab hvorirtveggja hafi lifab síban ekki alllitla hríb. Nú hefir

þórbr gellir, er hann andabist, verib á sjötugs aldri , en hafbi

verib hérabsstjóri um Breibafjörb nærfellt 40 vetra. þab er

eptirtektar vert, ab Snorri gobi tók vib búi og mannaforrábi um
sama leiti og þórbr andabist, og tekr þar einn vib af öbrum, en

þeir tveir hafa verib menn stjórnvitrastir í Breibafirbi í fornum

sögum, og mestir höfbíngjar. Af þórbi gelli hefir verib saga,

en sem nú er týnd, því mibr. Hennar getr í Landnámu (2. 16),

og talar þar um Krosshóla í Hvamms landi, sem Aubr hafbi trú

á; segir svo: ((þar höfbu frændr hennar síban mikinn átrúnab á

hólana; var þá gjör hörg, er blót tóku til, trúbu þeir því ab þeir

dæi í hólana, og þar var þórbr gellir leiddr í ábr hann tók

mannvirbíng, sem segir í sögu hans". Svo mikla trú höfbu

menn á hérabsstjórn hans, ab menn sögbu ab forfebr hans fram-

libnir hefbi numib hann til sín lifandi og lagt yfir hann ham-

íngju sína, ábr hann tæki mannvirbíng í herabi.

Vér skulum nú ab lyktum geta nokkurra af börnum þórbar

gellis. Hann átti 3 sonu, er nefndir eru: Eyjúlf grá, þórarinn

fýlsenni og þovkel kugga. þórhildr rjúpa var dóttir hans, er átti

Snorri, sonr I löfba-þórbar
,
og enn fleiri dætr átti liann. þessi

öll börn átti hann meb Hróbnýju, dóttur Mibíjarbar-Skeggja. Til

dæmis um aldr þeirra barna þórbar skulum vér taka Eyjúlf grá,

sem vér höfum sannastar sögur af. Hann var lángafi Ara fróoa,

og Ari segir sjálfr svo í Islenclíngabók sinni, at Eyjúlfr uværi

skírbr í elli sinni, þá er kristni kom á Island" (Islend. b. kap. 12),

má og vera ab hann sé meb elztu börnum þórbar, enda er hann

varla fæddr laungu eptir 930. Eyjúlfr grái var 978 um vetr-

nætr ab vígi Gísla Súrssonar. þorkell Eyjúlfsson var ponr hans;

hann hafbi einn vetr hins fimía tugar, er hann drukknaoi (Laxd.

kap. 76). þab var urn páska 1026; er þorkell því fæddr 985,

og er rángt, þab sem annálar segja, ab hann sé fæddr 979, er

Laxdælu betr trúanda til þessa. Nokkub fram yfir kristni heíir

þó Eyjúlfr grái lifab; því um þau árin (hérumbil 1002) var þab,

ab hann veitti Hávarbi Isfirbíng, og Steingrímr sonr hans (Landn.
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2. 28). I Hávarbar sögu er þetta ránglega eignab Steindóri frá

Eyri. Eyjúlfr Bölverksson, er veginn var á alþíngi 1012, þegar

brennumálib var sókt, var sonarsonr Eyjúlfs grá. Ekki eru abrir

nefndir synir Eyjúlfs, en þessir þrír, en þorkell einn er ágætr

af þeim. Hann var um sína daga mestr höfoíngi vestanlands,

annar en Snorri gobi. pó nií Eyjúlfr grái flytti þar vestr á

sveitir afe Otrardal, þá mun þó varla efunarmál, ab hann mun
hafa haft forráb í Breibafirbi eptir andlátþórbar gellis, föbur síns,

sem þeir bræbr hans, þorkell kuggi og þórarinn fýlsenni, en þór-

arinn hélt Hvamms landi, og mun þab hafa ollab flutníngi Eyjúlfs

vestr, ab ekki var hérabib nóg fyrir þá alla
; þó var þab í lifanda

líli þórbar ab Eyjúlfr flutti vestr. Eyjúlfr grái varb nú kynsæl-

astr allra þeirra bræbra. Um þórarinn fýlsenni vitum vér fátt ab

segja, og ekki vitum vér neitt nær hann andabist, þ<5 mun þab

hafa verib nokkub snemma, og heldr ekki vitum vér hver eptir

hann komst ab Hvammslandi. Sama er og ab segja um þribja

bróburinn, þorkel kugga, ab hann kemr alls ekki vib sögur, en

þorsteinn, sonr hans, er þeim mun kunnari, og er þab abeins af aldri

þorsteins ab geta mætti til um aldr föbur hans, og var þorsteinn

á sama reki sem þorkell Eyjúlfsson, bræbrúngr hans. þorsteinn

var veginn haustib eptir ab þorkell drukknabi um vorib (1026).

þetta allt kemr nú vel heim vib aldr þórbar gellis, og mun því

eigi |)etta, sem sagt er, geta skakkab neinu, sem munar. þorkell

kuggi höldum vér ab búib haíi í Ljáskógum, sem þorsteinn sonr

hans, og haft goborb og hof á bæ sínum. I Ljáskógum sést enn

tópt af miklu hofi, og mikib dý ebr síki hjá, sem kæfb voru í

kvikendi þau, er til blóts voru höfb.

þeir eru nú enn íleiri atkvæbamenn, sem uppi voruíDölum
um þessar mundir, en þeir Laxdælir og þórbr gellir og hans

synir, og má þar telja fremst í flokki Alf í Dölum og hans lib.

Álfr í Dölum lifbi um mibja þessa Öld, því bróbir hans féll 965.

Alfr var afi þorgils Höllusonar.

Strandirnar (Fellströnd og SkarbstrÖnd) og Saurbær liggja nokkub

svo á inilli þínga, og voru í öndverba Islandsbyggíng nokkub frá-

skilifa Dölum, þó ab á síban breytíng kæmi á þetta, og laungu síbar

rísu þar upp stórmenni, sem höfbu undir mikinn hluta lands
;
þannig

var þorgils Oddason úr Saurbæ, og ætt Hvamm-Sturlu vav meb-
fram kynjub þaban. Vér höfum nú mjögsvo litlar sögur úr þessum
sveitum frá þessum tíma; þær sem til hafa verib eru libnar undir
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lok, svo sem Kjalleklínga saga, og Strandamenn og Saurbæíngar

koma lítiÖ sejii ekki viÖ sögur Breiöíiröínga, svo sem Laxdælu;

sýnir þaÖ hvaö þær ættir, sem þar bjuggu, eins og voru úr

bygÖ. En ef ver hefÖuin sögur af Reyknesíngum , sem ver því

miör ekki höfum, þá mundum vér vita meira úr þessum sveitum,

því öll saga þeirra lýtr á þann bóginn. Kjalleklíngar eru þeir

einu, sem koma viÖ Eyrbyggju, því ætt þeirra var þar öll.

Barna-Kjallakr var nú einum liÖ síöar en Björn austræni , en

samliöa Kjallaki gamla ; eru því synir Bama-Kjallaks á líku reki

viÖ þorgrím goöa, og hafa þeir lifaö fram á miÖja þessa öld, en

Kjalleklínga saga gjörÖist um þeirra dag , cr synir þeirra voru

vaxnir, vitum vér því deili á þeirri sögu. Kjallakr lifÖi nokkuÖ

lángt fram, þaÖ sjáum vér af Gull-þóris sögu : því þegar Gull-þórir

reiö í erfiÖ eptir Gils skeiÖarnef, og Steinólfr lági fór suÖr yfir

fjörö á hendr þeim þórarni krók, og bardaginn varö, þá segir

svo, aö Steinólfr gjöröi orö Kjallaki vin sínum og sonum hans, og

voru þeir allir meö aö þeim vígum; þar af er aö sjá, sem þeir

bræör rauni ekki vera fæddir laungu eptir 900 ,
því orusta þessi

getr varla hafa veriÖ laungu eptir 920, og mun því Barna-Kjall-

akr hafa lifaö nokkru lengr en nafni hans fyrir sunnan fjörö.

Vér teljum ólíklegt, aÖ nokkurir af þeim bræÖrum Kjallakssonum

hafi veriÖ á líli, þá er Illugi svarti sókti fémáliÖ (980); Kjalleklínga

frá Fellströnd er þar þó getiÖ
,
og Tinforni, er varöveitti féÖ, og

hélt því fyrir Illuga, er eflaust hinn sami og dóttursonr Barna-

KjaUaks, sá ev Landnáma nefnir, og vav því von aÖ þeir fvændv

veittist aÖ því máli. Tveim vetrum síöar er og getiö Kjallekl-

ínga, er Eyríkr rauÖi var sóktr til sektar á þórnesþíngi, og veittu

þeir Eyríki; er þá og aö sjá sem þeir bræÖr Iiaíi veriö dauÖir,

cn uppi barnabörn Kjallaks. ViÖ þessi mál var nú helzt riÖinn

Eyjúlfr úr Svíney', bróÖir Tinforna. Eyjúlfr var þaö, sem leyndi

Eyríki í Dínnmarvogi. þegar þetta gjörÖist má ætla, aÖ deilur

þeirra Kjalleklínga viö Ljótólfssonu hafi fyrir laungu veriö liÖnar

af stokki. Lengra fram vitum vér fátt af þeim frændum aÖ

segja, og eru ekki ættir frá þeim taldar lángt. þess má geta,

aÖ þorgrímr þaungull Kjallaksson, er sagt er aö búiÖ haíi undir

Felli, hefir veriö andaör, eör kominn þaöan aö minnsta kosti, þá cr

J

) Svíney hettir nú Purkcy; purka (— gylta) mun vera nonænt orð, sbr. svefn-

purka^ í Sogui og J>rándheiini cr orOið cnn algengt (sbr. porcus).
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Hallger&r giptist í fyrsta sinni, því bóndi hennar var þorvaldr

Osvífrsson, og bjó hann undir Felli (á Sta&arfelli)
,

og verbr

ekki séb ab þeir febgar hafi verib í venzlum ebr frændsemi vib

Kjalleklínga , nema ef Osvífvs-nafnib þó skyldi benda til þess,

því ekki þekkjum vér abva meb því nafni en þenna, og svo

Osvífr hinn spaka, og má vera ab þessir tveir haíi verib

skyldir. Nú mœtti af þessu rába, ab deilur þeirra og Ljótólfs-

sona hafi verib um garb gengnar um 960, cr þorvaldr fékk Hall-

gerbar, því þá bjó* þorgrímr þaungull enn undir Pelli, er þær

deilur hófust, og reis deilan af meini því, er dóttir hans haffei

tekib og kennt var Hrafsa Ljótólfssyni, sem sagt er ab væiú

risaættar ab móberni (Landn. 2. 19). Sagan um allt þetta er

aÖ sjá sem verib hafi nokkufe kynleg og forneskjuleg
;
ágrip sög-

unnar í Landnámu verbr varla skilib, þ<5 má rába í þrábinn í

sögunni, og heíir sá, er Landnámu reit, kunnab þessa sögu, ebr

haft hana fyrir sér (bls. 226).

En þó vér nú vitum fátt af Kjalleklíngum, þá vitum vér þ<5

enn minna um Geirmund heljarskinn, og þcssa minnst um hans

afkvæmi þar á Ströndinni. Um aldr Geirmundar höfum vér talaí)

ab framan (bls. 228), en ekki er hægt me& neinni vissu ab segja

um dauba hans. Geirmundr var tvíkvongabr, og var fyrri kona

hans af fornri konúngborinni ætt austan af Gautlandi, og er hún

köllub Gauts dóttir Gautreks sonar hins örva, sem ab líkindum er

hinn sami ogGautrekr konúngr, fabirHrólfs konúngs, og kemr þessi

forneskju-konúngsætt á þann hátt inn í landnámsættir íslenzkar.

Nú eru ekki taldar ættir frá neinu af bönuun Geivmundar, nema

Ýri, en hún giptist utanhérabs, og eru þaban miklar ættir; vér

vitum, ab Orn hct einn sonr Geirmundar, og þykir líkast sem

hanu haíi búib ab Geivuxundarstobum eptiv föbur sinn og haldib

upp mannaforvábi um Ströndina, þó cngar sögur höfum vér fyvir

því, en þó ekki favi söguv þav af, má þó ætla ab þav hafí jafnan

búib stóvmenni ; ekki vitum ver heldr , nær menn íluttu bæinn

upp undir skarbib 1
.

Af Steinólli höfum vér nokkru meiri sögur en afGeirmundi,

kemr þab af því, ab hann kemr vib Gull-þóvis sögu, og segir

') X^nr'*1 sína ó'g vinnulýð cr að sjá scm Geírmundr haO hnft þar sem nú

hcitir á Manhcimum, við lúnfót á Geirmundarstöðum, þó nú cigni menn

það Ólöfu hinni ríku.
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þar greinilega frá falli hans, hvernig þab barst ab. Steinólfr var

töluvert ýngri en þeir Geirmundr heljarskinn og Ulfr skjálgi, því

Atli hinn raubi, sonr Ulfs, átti systur Steinólfs, og Öndótt, abra

systur Steinólfs, átti Kjallakr gamli; má því ætla ab Steinólfr hafi

komib úngr út, þar sem tveii synir landnámsmanna áttu sína systur

hans hvor. Vér hyggjum og ab Síeinólfr hafi lifab fram yfir 930,

enda varb hann og nokkub gamall, sem rába má af Gull-þóris sögu,

því þjóbrekr, dótturson hans, Slétfu-Bjarnarson, var þá vaxinn,

og er hans getift vib eptirmálin. Ulfr skjálgi var þá og andafer,

og Geirmundr heljarskinn mun þá og víst hafa verib látinn ; hans

getr hvergi í Gull-þóris sögu, hvorki vib vígsmál Steinólfs né

þórarins króks, og mundi hann þ<5 víst koma vib þessi mál, ef

hann hefbi þá verifc á lífi. Vér þekkjum n\í eigi ættir frá þeim

Helga og þorsteini bilanda, sonum Steindlfs, og lítt er þeirra

getib, munu þeir cigi hafa verib jafníngjar fö&ur síns, og ekki er

aí) sjá, sem ríki Steinólfs hafi gengib í ættir þeirra, en frá þeim

dætrum Steinðlfs eru miklar ættir: Arndís hin aubga var amma
þorgerbar, er Oddr átti, fabir Hrafns hlymreksfara; sá Oddr hyggj-

um vér sé hinn sami og Oddr Breibfirbíngr , er drápuna orti ab

erfi Hjaltasona (um 975), og mun hann hafa buib í Saurbæ, eba

þar í nánd, og svo Hrafn, sonr hans, á síban. Hrafn lifbi um
þab leiti ab kristni kom hér á land, og var merkr mabr; hann

átti ddttur þórarins fýlsennis; eptir Hrafni er fyrst höfb sagan

um livarf Ara á Reykhólum til Hvítramannalands. þ>ó er meBt

ætt frá þuríbi Steinólfsdóttur , er Sléttu-Björn átti, og er þaban

komib Saurbæíngakyn. I þessari ætt hélzt goborb lángar aldir,

en þeir Saurbæíngar voru jafnan í mægbum og vinsemd vib Reyk-

nesínga, og styrkti þab mjög ríki þeirra. Höfubból þeirra var á

Stabarhóli; þann bæ reisti fyrstr Sturla þjóbreksson, líklega ekki

laungu fyr en kristni væri lögtekin
,
og á Stabarhóli bjó þorgils

Oddason laungu síbar, á 12. öld ; er ekki efamál ab hann var

af þessari ætt, og hafbi goborbib gengib ab evfbum í ættinní allt

fram á hans dag. Nu fékk þorgils og Reyknesínga goborb, og

tír því var hann mcsti höfbíngi hér á landi. Laungum áttu Saur-

bæíngar óvinveitt vib Ilvammsverja, enda munu þeir og jafnan

hafa sókt þíng í þorskafjörb, og talib sig samþíngisgoba Reyknes-

ínga, vina sinna og frænda. A þeini tíma, sem nii er um ab

ræba, var upp! þjóbrekr Sléttu-Bjarnarson og synir hans. þá

er synir hans uxu upp þótti honum þraunglendt í Saurbæ og
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rébist vestr meb nokkra sonu sína. þess má geta, ab þetta haíi

verib um 950, þ<5 verbr þab ekki séb meb vissu; gjórbist þjóbrekr

eptir þab höfbíngi Isfirbínga, og var síban allan sinn dag, en eptir

liann þorbjörn ab Laugabdli, sonr hans, þar til Isfirbíngar felldu

hann, en litlu síbar kom vcstr Vermundr hinn mjdvi. Sturla ab Stab-

arhdli var nu mestr sona þjdbreks, og sat hann um kyrt í Saurbæ

og hélt þar mannaforræbi ; hann lifbi lángt fram yfir kristni. Frá

honum er Sturlu-nafnib komib í Stiirhinga ætt.

þegar vestr yfir fjörbinn kemr, þá höfum vér litlu meiri sög-

ur, og vitum vér fátt þaban , nema ættimar einar, því sú eina

sagan , sem héban er: þorskfirbínga saga ebr Gull-þóris saga,

gjörbist mest fyr en alþíngi væri sett, og heyrir landnámaöldinni

til, en endir hennar vantar í öll handrit. þab má nú kalla mestu

furbu , ab ekki skuli vera neinar sögur til úr Reyknesínga-kyni,

slík ætt, sem þab var, og má á því sjá, hve skjdtt skipti um á

litlu svæbi
,

þar sem Breibifjörbr ab sunnanverbu er hib sögurík-

asta hérab á landi hér; en mjög koma Reyknesíngar vib abrar

sogur, og dreifbist ætt ])eirra um allt land, og er Reyknesíngakyn

jafnan talib meb landsins höfubættum.

Hallsteinn gobi hafbi nú gjört sig fráskila frændum sínum og

numib þorskafjörb 1

;
synir Hallsteins voru þeir þorsteinn surtr og

þórarinn
;

þorsteinn surtr stabnæmdist ekki þar vestra, og þdr-

arinn var veginn í deilum þeirra Hails á Hofstöbum og Gull-þóris

(Gull-þóris s. kap. 5). Grímkcll er nefndr dskilgetinn sonr Hall-

steins, en þuríbr ddttir, en í ætt hvers af börnum hans sveitar

forráb gekk eptir hans dag, þab vitum vér eigi. Einum af sonum sín-

um er sagt Hallsteinn hafi bldtab þór (Gísla s. Súrss. bls. 140). Um
mibja tíundu öld (um 950) höfbu þeir þjóstarssynir goborb um
þorskafjörb, sem sjá má af sögu Hrafnkels Freysgoba, en hvergi er

sagt ab þeir hafi verib í ætt ebr mægbum vib Hallstein
;
þetta hlýtr

þd ab Iiafa verib svo, því clla mætti eigi skilja, hvernig þeir

skyldi komast þar ab syo miklu ríki, og þab á meban þorsteinn

surtr var á líli og þdrsnesíngar, náfrændr hans, í sem mestum

uppgángi. Vér mundum helzt geta þess til, ab fabir þeirra hefbi átt

') Alíír voru þeir frœndr tiskimenn miklir, og er merkilegi hvernig öll

[>cssi œtt cr kenhd við fiski og vciðar: faðir I^öróll's INloslrarskcggja hét

Ornulfr í i s krcki : |)órúlfr ncfndi son sinn þorskabít, og Hallslcinn

kallaði lanðn&tti siLl þoi s k a fjör&; þetta cr á sinn hátt svipað og Scls

nafniö i lladdíngja ætlinni.
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þuríbi Hallsteinsdóttur, og hafi þannig þorskfirbínga-goborb gengib

í arf til þeirra. þormóbr þjóstarsson bjó suor á Álpíanesi. þab er

hætt vib ab þab sé eitthvab skakkt, ab þorinóbr hafi átt þórdísi

dóttur þórólfs Skallagrímssonar ; hafi svo verib, þá helir hann

verib fyrri mabr hennar, því síbar átti Grímr á Mosfelli þórdísi

,

enda má þeirra og hafa verib mjög mikill aldrsmunr þormóbar og

þórdísar, því þormóbr var þá vaxinn mabr, er þordís fæddist

(926). þormóbar getr fyrst, er hann helgabi Örn í Vælugerbi

(eptir 930). Svosem 20 vetrum síbar getr þeirra þjóstarssona, er

þeir veittu Sámi á þíngi móti Hrafnkeli Freysgoba.

Hallsteinn gobi kemr mjög vib Gull-þóris sögu
,

og mun
hann hafa lifab alla þá stund, sem su saga nær yfir, eba nokkub

framyfir 930, en hvab lengi verbr nu meb engu móti sagt. þab

er aubvitab, ab þab er rángt sem í Laxdælu segir, ab þá byggi

Hallsteinn ab Hallsteinsnesi, er þórbr Ingunnarson drukknabi (um

992); hann hefir þá hlotib ab veva andabr fyvir einum 50 vetrum,

nema svo sé, ab annar haíi síbar búib þar meb sama nafni , en

hvergi er þess getib, og á sögunni er þab ab sjá, sem þetta sé

einber misgáníngr.

Frá Hallsteini goba urbu litlar ættir fyrir vestan fjörb, sem

vér til þekkjum, en Réyknesíngar urbu þeim mun kynsælli. Ulfr

hinn skjálgi mun hafa komib nokkub hniginn iit híngab ; hann

bjó á Hyrníngsstöbum; ekki reisti hann hof á bæ sínum, og segir

í sögunni ab hann væri enginn blótmabr, en Hallr reisti hof á

Hofstöbum; Ulfr mun og hafa andazt einna fyrstr landnáms-

manna. Her er Gull-þóris saga helzt til frásagnar. Fabir

Gull-þóris var Oddr skrauti, og er hann kallabr sonr Löbvis kon-

úngs af Gautlandi, en þab mun þó hafa verib lengra fram, og

mun líklegt, ab hann frammi í forneskju hafi talib ætt sína til

Hlöbrs, sonar Heibreks hins vitra, ebr einhvers fornkonungs af

þessari ætt. Nú segir svo, ab þórir væri fæcldr hér á landi, og ab

Oddr kvongabist fyrst eptir ab hann var kominn út, en Landnáma

segir ab Oddr kæmi nokkub síb út, meb þóri son sinn vaxinn; þetta

látum vér ósagt, hvort sannara er (sbr. bls. 230), en þab er þó vottr

þess, ab sagan hefh' eigi gjörzt ýkja snemma, og ekki laungu fyrir

alþíngissetníngu, því fyr gat þórir eigi verib vaxinn mabr. þórir

fór utan meb sonum Iíalls goba á Hofstöbum, og fleirum öbrum

úngum mönnum þar úr hérabi, sem allir höfbu gengib í fóst-

bræbralag; þeir sóktu gull í Valshelli. Nú hófust deilur hör á
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landi út af Valslicllisgulli, en þórir fór út til Hallsteins goöa, og

bjd meÖ honum. Síöan drap Hallr JxSrarinn Hallsteinsson. Lílfr

skjálgi var þá á lífi og kom sættum á. þetta má ætla ab haíi

veriÖ nm 920. fá hófust ekki laungu síÖar deilur þorskfirÖínga

*viÖ Steinólf lága, fyrst bardaginn, er þórarinn krókr féll í, en

síöan lát Steinólfs; haföi hann fariö norÖan yfir fjörö til bus síns

í Steinólfsdal, en varÖ veÖrfastr; gjb'rÖi Heimlaug völva orÖ Gull-

J>(5ri, og f<5r hann aÖ Steinólii; þar varÖ bardagi, og féllu menn af

hvorutveggjum , en meÖan á fundinum stdö kom Atli hinn rauÖi

norÖan yfir heiöi og skildi þá ; fór Steinólfr heim, og lá í sárum og

andaÖist um síöir af. þetta hyggjum vér hafi veriö eptir 930, en þó

Htlu; en þessi hinn fyrri bardagi, sem þórarinn krókr féll í, varö

þó fyrir 930, sem sést af oröum sögunnar; þar segir um vígsókn-

irnar: uekki var þessi sætt í saksóknir færÖ, því aÖ þessi tíÖindi

urÖu fyr, en Úlfljótr flutti lög til íslands út" (kap. 15). Nú
endar Gull-þóris saga viö fall Steinólfs

,
og segir í fám oröum

frá málalyktum, aö 2 hundruö silfrs voru gjörÖ fyrir Steinólf, en

þeir sem aÖ fundinum voru skyldu fara utan , nema þórir, og

sýnir þaö aÖ þórir hefir vcriö héraösríkr maÖr; en eptir fund

þenna segir um þóri, aÖ hann t<5k aÖ verÖa illr viÖfángs og veröa

trylltr mjög, og mun sagan hafa endazt meÖ því, aö hann lagö-

ist á gull sitt.
f><5

er enn lítiö brot af niörlagi sögunnar, sera

segir frá bardaga þóris viö ]>á Djúpfiröínga: þorgils, son þor-

hjarnar loka, og féll þorgils. þar scgir svo: uþ>órir elti .... upp

™eö firbinum, til þess er fyrir ])eim varö gil eitt, steyptist ... ofan í

einn fors, en þórir kastar eptir honum", en hvort þórir hefir þá
steypzt á eptir segir eigi, ])ví hér vantar aptan viÖ, þ<5 má vel

vera aÖ svo haíi veriÖ, og hafi sagan endaö meÖ því, aö hann

hljóp í forsinn, og varÖ aö ormi á gulikistnm sínum, á sama hátt

°g segir um Búa digra. I sögunni segir, aö Halldór Garpsdals-

goÖi var þá uppi, er fundr þeirra Steinólfs varÖ. þaÖ er nokkuö

ólíklegt, þar sem hann var sonarsonr Gils skciöarnefs, en faÖir

Þorvalds, er GuÖrún Ósvífrsdóttir átti.

Vér höfum því fyrir satt, aÖ Ulfr skjálgi hafi andazt ekki

svo skömmu fyrir 930, en nú eru nokkuö tvídeildar sögur um
S01ui hans. Allar sögur, bæÖi Landnáma og Gull-þóris saga,

«efna tvo sonuUlfs: Atla hinn rauöa og Jörund; en nú hét og Jör-

undr sonr Atla hins rauÖa, og hefir þetta valdiÖ tvímælum; JÖrundr

Ulfsson var þaö, er átti þorbjörgu knararbríngu; svo segir á tveim
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stöbum í Landnámu (2. 22. 23), og þab þar, sem talib er Reyknes-

íngakyn, en þao er varla annab en ógát, þar sem Landnáma á öbrum

stab (2. 14) nefnir þcnna Jörund son Atla hins rauba, því þjóbhildr,

dóttir þeirra Jörundar og þorbjargar knarrarbríngu giptist Eyríki

rauba, og stendr þab öldungis heima vib aldr Eyríks, ab hann ætti

sonardóttur Ulfs skjálga, en Eyríkr er nokkub gamall til ab geta átt

sonardóttur Atla hins rauba. þó verbr ab gæta þess, hvab allt er

snemmt í' Reyknesíngakyni , svo synir Úlfs skjálga verba samliba

Öbrum landnámamönnum, svosem þab, at Atli raubi átti systur Stein-

ólfs lága. Snörrl; sonr Jörundar Atlasonar, átti dóttur Víga-Sturlu,

og er þab vel einum lib síbar, sem og bcr ab vera, og Oddkötlu,

systur Snorra, átti þorgils hinn ýngri ur Djiipaíirbi, fjórbi mabr frá

Rögnvaldi Mærajarli. Afi þessa þorgils het og þorgils, og vib

hann bavbist Gull-þórir síbast, svo allt þctta kemr allvel heim,

hvab ættina snertir; hefir þá Jörundr Atlason lifab um ofan-

verba tíundu öld, og gæti hann tæplega verib tengdafabir Ey-

ríks rauba, en aíi Leifs heppna. Frá Atla hinum rauba er komin

Reykhóla ætt. Hver á Reykhólum bj<5 fyrstr þcirra lángfcbga get-

um vér eigi sagt. Ulfr skjálgi bj<5 þar ekki, og þab er líklegt ab

Atli raubi hafi heldr ekki bííib þar, hcldr á Mibhusum, sem

fabir hans, en Már, sonr Atla, er fyrstr nefndr uá Hólum", og má

vel vera ab hann haíi fyrstr reist bæinn ab Reykjahólum; yrbi

þab eptir því ekki fyr en um mibja tíundu öld ab sá bær var

reistr, og er þab merkilegt, ab svo er um flest höfbíngjasetr vestr

um sveitir, svosem Hjarbarholt, Helgafcll, Skarb, Stabarhól og

Reykjahóla, ab enginn þeirra bæja er landnámsjörb, en þab voru

fyrst synir landnámsmanna, sem reistu þá, eba barnabörn þeirra.

J>ó nú Már se sonarsonr landnámamanns
, þá mun hann þó varla

hafa lifab síbar en um 950, en Ari, sonr hans, sá er sæhafi varb

til Hvítramannalands , mun hafa lifab um ofanverba öldina. Nær

Ari hafi horfib verbr ekki sagt, en sjálfsagt var þab þ<5 eptir

ab Grænland var fundib, enda scgir ab Ari væri þár skírbr.

þorgils Arason bjó ab Reykjahólnm
, þá er kristni kom á Island,

hann var fjórbi mabr frá tJIÍi skjálga og er þab einum lib flcira

en í flestum öbrum landnámsættum. Sonr þorgils het og Ari, og

var hann alnafni Ara fróba, enda mun Ara nafnib vera komib

úr Reyknesíngakyni inn í Breibíirbíngakyn. Vér vitum nií fátt

annab af Reyknesíngum, en ab rekja ættina, og er þó þetta

höfubætt landsins; ver höfum heldr engar sögur af, ab nokkurn
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tíma hafi veriÖ til saga af Reyknesíngum, og er þaö kyn, aö ekki

skyldi rísa upp sögumenn í slíkri ætt. Allir þeir lángfeögar

voru mildir af fé; einkum er því viÖbrugöiö, aö á Reykhólum
var griÖastaÖr sekum mönnum öllum og hverjum þeim er vandi

á höndum, og var öllum til reiÖu matr og vetrvist; vetrvist

Grettis á Hðlum er allkunn.

Næst fyrir utan þorskíirÖínga eÖa landnám Hallsteins goÖa

koma DjúpíirÖíngar : frá þorbirni loka, syni BöömðÖs ur Skut;

þaÖ var forneskjumikil ætt, lengst norÖan af Hálogalandi
,

cptir

sem ráöa þykir mega. Frá DjúpíirÖíngum er mikil ætt hér á

landi. Sturliingar eru aö lángfeögatali komnir frá þorbirni loka,

og var Hvamm-Sturla áttundi maör frá honum í beinan karllegg.

DjúpfirÖíngar mægöust inní mestu ættir á landi, svo sem vife af-

komendr Mærajarla, viö Saurbæínga og Snorrúnga, enda renna

saman landsins göfgustu ættir í Sturliínga ætt; en í forneskju er

þessi ætt eigi síör merkileg, og mun hún koma þar saman viö

Hrafnistu-ætt, svo sem ílestar ættir norÖan úr Noregi gjöra. BöÖ-

mó*ör í Skut og BöÖnióör í Búlkarúmi eru hvorttveggja forneskju-

nöfn, og munu þeir skyldir BöömúÖi Framarssyni
;
eiga Sturlúngar

aÖ lángfeögatali þángaö kyn sitt aö rekja. Steinn mjögsiglandi

var sonarsonr Böömóös, en frá honum eru Skógstrendíngar og

Hítdælir. Af Djúpfiröíngum voru nú uppi á þessum tíma þeir

feÖgar: Kolli og þorgils. ViÖreign þorgils hins eldra, þorbjarnar

sonar loka, viÖ Gull-þóri höfum vér nefnt. Jörundr hét son f>or-

gUs Kollasonar
,
og átti hann dóttur Odda Ýrarsonar; koma þar

saman DjúpfirÖíngar og Gufudælir.

Gufudælir eru komnir frá Katli gufu Örlygssyni og Ýri

Gcirmundar dótíur heljarskinns, enda var og Kctill náskyldr Reyk-

nesíngum og Geirmundi
;

einnig mætti af föÖurnafni Ketils ráöa,

sem hann og heföi veriö í ætt viö Örlyg gamla, enda komu báöir

a f lrlandi. Sagan um útkomu Ketils er nokkuÖ kynleg, einkum
hvaÖ víöa um land a& örnefni eru kennd viÖ hann: tvennir Gufu-

skálar, Gufunes og Gufudalr, en viö þræla hans eru kenndir dalir

í Borgarfiröi og eyjar fyrir Mýrum; er þetta nokkuÖ furÖan-

l°gt um mann, sem ætti aÖ hafa komiö út eptir landnámstíÖ, sem
af Eiglu má sjá. J>aö er hætt viö, aö sagan um brennu þórÖar

Lambasonar fari nokkuÖ milli mála, og getr þaö varla staöiÖ í

nemu sambandi viÖ útkomu Ketils ; hann hlýtr aÖ hafa komiÖ fyr

ll t, þar sem sagt er, aö Geirmundr heljarskhm væri þá enn á lííi og



360 UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM.

Ketill fékk dóttur hans gjafvaxta, enda er Ketill talinn jafnliba

Úlfi skjálga, og voru þeir Ulfr systkinabörn ; mun og Ketill hafa

komib nokkub hniginn út, og ekki lifafc lánga stund hér á landi,

því synir þeirra eru kenndir vib Ýri, móbur sína, og er þab vottr

þess, ab Ketill haíi dáib meban þeir voru tíngir. Frá Odda Yrar-

syni er kominn þorgils Oddason, en dóttur þórhalls Ýrarsonar átti

Börkr, sonr þormóbar þjóstarssonar, og er þab vottr þess, afe þjóstars-

synir haíi þ(5 verib í venzlum vib Reykncsínga og þorskfirbínga.

Næst fyrir utan Gufudæli voru Kollíirbíngar. Vér nefnum þá

þessvegna ab Kolli, er þar nam land, var ættabr úr Haddíngjadal,

af sömu ætt og þeir Sel-þðrir og þórir á Selforsi fyrír austan, og

Dala-Kollr; því er ekki kyn, ab Kolla Hrdaldssyni er í sumum

handritum af Landnámu blandab saman vib Dala-Koll , frænda

hans. Nú er þab og athugavert, ab þab er rétt vib landnám Kolla

ab Sel-þórir var um vetr, á Skálmarnesi , en þab nes er nefnt

eptir meri hans Skálm, er vísa&i honum leib til landa 1
.

Frá Nesja-Knjúk er enn mikil ætt, og lá landnám hans milli

landnáms Kolla og Barbastrandar ab utan. þeir ættmenn voru í

mægbum vib Eyíirbínga og Dýrfirbínga. Rafn Sveinbjarnarson

var kominn frá Knjúk bæbi í föbur- og móbtirætt sína.

þorskafjarbarþíng deildist raunar í tvö hérabsþíng; þeir sem

nú hafa verib taldir og allar innsveitir súktu höfubþíngib í þorska-

íirbi, en Vestíirbir hafa ætíb verib álitnir sem hérab sér, og svo

var, ab þeir höfbu sér þíngsókn á Hvalseyri
,
og hábu þar dóma

og önnur lögskil; þ<5 er þess og getib, ab þeir sóktu í þorskafjörb,

en af afstöbunni má sjá, ab þab þíng var í öndverbu handa Reyk-

nesíngum og þeirra libi , en ekki svo fyrir Vestíirbínga , en því

olli ríki og metorb Reyknesínga, ab sá þíngstabrinn þókti jafnan

göfugri. Frá því er kemr ab Barbaströnd fara nú ættir ab hneigj-

ast meir ab Dýríirbíngum , en saga Gísla Súrssonar er sú eina,

sem vér höfum úr því þíngi, en hún gjörbist um 960—980, og

nær því yíir svosem tulíugu ára bil, sem enn skal verba getib.

Vér þekkjum því allvel hvernig hér var skipab höí'&íngjum. Um
þetta leiti var Gestr Oddleifsson mestr höfbíngi. Gestr var ná-

») Kvígandanes og Kvígandisfjörðr hét í landhámi Kolla
; skyldi nú hafa

vcrið soga um það, oð kvíga hofi vísoð lionum til landa , á líkon hált

ogSkálm (of: uað skálma") gjörði við Sel-Jbóri, frænda hans?— Mundi

eigi og réttast að tcljo Skálmorncs og Skálmarfjörð mcð landnámi Kolla?
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frændi Kjalleklínga í Bjarnarhöfn og Reyknesínga, og enn fleiri

settir var hann í venzlnm vib. jþeir Gestr og Osvífr hinn spaki

vorn þrímenníngar ab frændsemi, þcir vorn bábir mjÖg svo jafn-

aldra, og báíúr ftjru í sönui gröf, enda höfbu þtifr verib aldavinir

alla œfi; þeir eru taldir meb mestu spekíngum þessa lands
,

og

voru báöir forspáir, þó mun Gestr hafa vcrib þeirra spakari, og

mun hann og Njáll hafa verib allra manna forspáastir á landi her.

Sestr sagbi fyrir frændvíg þeirra llaukdæla og j)orgríms goba;

þá mun hann vart hafa verib hátt á þrítugs aldri (um 960). Nær-
lcllt 30 vetrum síbar reb hann draum Gubríínar Osvífrsddttur, og

sagbi fyrir þab sem síbar kom fram vib þá BoIIa og Kjartan

(um 988); enn kemr Geslr vib Kristnisögu og Hávarbar sögu

Isfirbíngs. Gestr spábi því, cr síbar bar ab, um andlát þeirra

Ofevifrsí; hann spábi og um afdríf Ljðts hins spaka, vinar síns

(Landn. 2. 28), er þeir dráþu Kögrssynir (um 1002), og lýtr

allt ab því, ab varla muni nokkur einn mabr liafa sagt fyrir

jafnmarga óorbna hluti , sem Gestr Oddlcifsson. þegar talab er

um vitra menn, er Snorri gobi talitin vitrastr, þeirra er ekki

voru forspáir; þeir eru jafnan fráskildir, og slíka mcnn köllubu

uienn spaka; slíkir voru margir á Islandi framan af byggíngu

handsins, meban öll forneskja var enn í blónia sínum, cn hjabnabi

á síban. Gestr mun hafa orbib rriéír en áttræbr; hann andabist

1016, og voru þá libnir 56 vetr frá því, ab hann kemr fyrst vib

sögur. þorgils Ilölluson var d<5ttursonr Gests, og var þeim frænd-

«ni þ<5 tílíkt farib um vitrleik. þeir voru þá bábir nýandabir,

Gestr og Osvífr, er Snorri gobi ginnti þorgils og reb honum
síban bana, enda mundi slíkt ekki hafa vib gengizt í lifanda lífi

þeirra.

I Arnaríirbi og Dýraíirbi eru mcstar ættir á Vestfjörbum, og

koma, ef til vill, til jafns vib Reyknesínga og abrar stórættir á

landi
, en einkum er her tvær ættir um ab ræba: Alvibru ættin

»rá þdrbi Víkíngssyni, mestu hamíngjumenn og aubmcnn, þá kalla

nienn Dýrfirbínga; en þar næst Arníirbíngar frá Ani raubfcld.

^jartmarr, sonr Áns, mun hafa vcrib mikill höfbíngi, hann mun og
nafa orbib gamall mabr; þab cr svo ab sjá, sem hann hafi verib

^ lífi þá er þorbjörn súrr kom til landsins, en þá heíir hann verib

^amall mjög, því þau bamabörn hans, Aubr og Vesteinn, voru

Þ*í frumvaxta, enda er og Kklegt, ab Án raubfcldr hafí komib

•24
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nokkub lmiginn út og se Bjartmarr fæddr í Noregi, cn andabr var

Bjartmarr þá cr Gísli Súrsson fell í sekt.

Af Dýríirbíngum voru þcir nú uppi synir þórbar Víkíngs-

sonar: þorkell aubgi í Alvibru og þorvaldr hvíti. þorkell aubgi

var á líti um mibja þessa öld, og cr liann og þeir bræbr öldúngis

samtíba Bjartmari. Frá bábum þeim bræbrum er mikil ætí.

þórbar örvandar cr helzt getib, og kalla sumir hann son þorkels

aubga, en abrir son þorvalds hvíía, og verbr nú varla sagt mob

vissu hvor af |>eim bræbrum ab hafi verib fabir hans. þórbr

örvönd var í Jómsvíkínga-orustu (995) og þorleifr skúma bróbir

hans ; af vísu þorleifs 1 er ab sjá, scm fabir þeirra haíi þá enn

verib á líli. þórbr örvönd átti systur Ljúts hins spaka.

Af stórmcmmm um Vestfjörbu má cvm ncfna Eyjúlf gvá \

Otrardal; tvcir af sonum hans: Stcingrímr og Bölverkr, munu hafa

stabnæmzt þar vcstra og haldib uppi mannaforrábi, en þorkell fó*r,

scm kunnugt cr, subr til Breibafjarbar á ættstöbvar sínar.

Um allar þcssar ættir cr nú gctib í sögu Gísla Súrssonar;

sú saga cr cinhver meb hinum ágætustu Islendíngasögum
, og

Gísli sjálfr var eitthvcrt hib bezta og fornasta skáld, sem verib

hefir á Islandi ; draumavísur hans, ef þær eru rctt upp teknar,

eru afbragb norræns kvebskapar. Gísli og þeir bræbr hans komu

allir vaxnir út híngab mcb föbur sinn gamlan. þab má ætla, ab

Gísli hafi verib okki ýngri cn hálfþrítugr, cr hann kom híngab

til lands. þar af má nú ætla um útkomu þorbjamar súrs, fóftur

hans. Gísli fell í sekt 965, en ab framan höfum vér ár fyrir ár

sögur yfir 6—7 ára bil (958— 965), og eptir aldri Gísla og bræbra

hans er varla líklcgt, ab útkoma ])eirra haii verib fyr en svo-

sem 955, og haíi Gísli verib 10 ár hér á landi , ábr hann féll í

sekt; heíir því Gísli fallib í sekt hálífertugr, en vantab vetr

eba tvo á limtugan , er hann fell, því 13 vetr var hann í sekt;

þetta hlýír ab fara nær sanni, því varla er líklegt ab Gísli

haíi vcrib cldri cn svo , cr hann fcll, cnda scgir í sögunni ab

þorbjörn súrr kæmi út um ofanvcrba daga Hákonar Abalsteins-

') jjað ttiuh rcltaia, að Fagrskfnna eignar Jioilcifi þcssa vísu, en ekki

Éiríári Skálaglam, scm scgir í Jómávíkíngá sögu. Jjað lítr svo út, sem

vísa þcssi S'é úr ílokki, cr þorleifr hcfir ort um Jómsvíkínga-orustu

oj: um í ngri ár sín, á l.kan liáll og Skúli þorsleinsson á Borg orti flokk

um utanrerð sína.
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fóstra, eptir landnáin, og má þab hcldr meb engu móti hafa verib

fyr en her er sett, ef litib er til aldrs þeirra bræbra allra saman.

þá voru og öll lönd numin , er þeir komu lít, og er þab því

i'ángt, sem segir í sögu Gísla hinni skemmri, þar sem stendr: uab

611 Wfíí voru þá ónumin á hvorutveggi strönd" enda er vhtt

í sömu andránni á undan getib um, hverir byggt hef&i bábtt-

megin fjarbarins, og svo segir undir eins á eptir, ab þorbjöm

keypti land á hinni syferi strönd, svo þetta er varla annab en

vitvilla í handritunum. I scinni sögunni segir og á sama stab

:

uþá var byggt vfóast á Vestfjðrb'IÍni
,
-? og Landnáina kvebr enn

örara ab orbi
,
og segir svo : uþorbjörn súrr kom út ao albyggbti

landi" (2. 27), og mun óhætt ab fullyr&a ab svo var, og var öllum

landnámum lokib á Vestfjörbum laungu fyr en þeir kæmi út. þor-

björn og þeir állir samt komu úr Súrnadal í Noregi. Vör höfum

fyrir satt, ab hvervetna á Islandi og í Norcgi, þar sem ömcfni eru

kennd líkt þessu, haíi í fyrndinni verib Freysblút og átrúnabr á

þau Freyju mciri cn á öbrum stöbum, og dragi hérubin mebfram

nafn af því (Saurar, Saurbær, Sýrströnd, Súrnadalr), en Sýr er

eitt af nöfnum Freyju. þetta rætist og í þessari Sýrdæla ætt, ab

þeir höfbu blót mikil. þar sem talab er um, ab þorgrímr gobi

væri svo ávarbr Frey, þá mun hann hafa tekib þau blðt upp

eptir mágum sínum, því hvergi er þess getib ab þórnesíngar

bldtubu Frey, en þdrsvinir miklir voru þeir. Nú hyggjum vfa'

°g> ab þorbjöm súrr hafi borib nafn sitt af þessu, og munu menn
víst í átthögum hans í Noregi hafa trúab mjög á Frcy. þab mun
og hafa verib víbar um Vestfjörbu, en þ<5 helzt í œft þeirra Al-

vibru-manna, og nafnib uhinn aubgi" er mjög títt í þessari ætt,

en aubr og fesæld fylgdi opt þeim ættum er Frey blótubu.

þab er og líklegt um ætt Vebjamar Sygnakappa, ab Ifkr átrúnabr

hafi verib í þeirri ætt, og munu allir þeir frændr hafa verib

helgabir Frey.

Vfer skulum nú í fám orbum geta hins helzta í tímatali vib-

Vu\jandi sögu Gísla Súrssonar. þegar talib er aptr frá vígi þor-

gríms goba, þá má rekja ár fyrir ár frá því ab þeir TTaukdælir

kynntust fyrst vib þórnesínga, en þab var um sumarib 958 ; næsta

suniar bab þorgrímr þórdísar, systur Gísla (959), stób þorgrímr

M rfctt á tvítugu, er hann fekk þóYdísar, og samsumars rfebst

hann þángab vestr. Næsta vor á þíngi (960) sórust þeir allir í

24*
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fóstbræöralag; ]>á var þaö, aö Gestr Oddlcífsson hinn spaki spábi,

aÖ á þribja þíngi þaÖan mnndu þoir ckki allir jafnsáttir. þ>etta

saraa sinnar eptir þíng, aÖ áliönu surari, fóru þeir allir utan,

og voru tvo vetr í Noregi (960—962); uþá reö Haraldr gráfeldr

fyrir Noregi"
,

og er þaÖ rett, þó tæpt se, því hann kora til

ríkis þetta sania ár og þeir fóru utan. Aö vetrnóttum (963)

var Vesteinn veginn og vetri síðar í saraa raund þorgrímr goöi

(964), og var hann þá hálfþrítugr, en Snorri goöi , sonr hans,

fæddist skömmu síÖar. Nú cr aö segja frá sektar-árum Gísla:

her telr eptir aldr Snorra goÖa, er hann reisti bii á Helga-

felli , ef viö cr aukiÖ tveim vctrum: þeim vetri scm leiÖ milli

dráps þorgríms og sektar Gísla, og svo hinuin, sem Snorri

var aö Helgafclli eptir dráp Gísla. Eptir sögir Gísla er nií

ekki efamál, aö hann var 13 vetr í sekt; er sá tírai tvídeildr

í sögunni
, tyvBt hinir sex fyrstu vctr, sein engar sögur fara afj

og hann leitaÖi liÖs hjá höíöíngjum, eÖa var í fylsnura síuuin

(965— 971). En þá koma hinir 7 drauraavetr hans (971—978),

og er því til styrkíngar vísa Gísla, cnda má telja þcssa 7 vctr, ár

fyrir ár. Hann var tvo draumveírna liina fyrstu á VaÖli, raeÖ konu

(íests Oddleifssonar (971—973); cn tvo hina næstu í Hergilsey

(973— 975) 1
. A þorskafjaröar þíngi næsta vor var f>orkell Sursson

drepinn (976), pg scgir ])á rett á eptir: uaö svo er sagt, aö nií eru

ckki cptir nieir cn tveir vetr, þess er draurakonan sagÖi hann

mundu lifa", og báöa þessa vetr var hann í fylsnura sínura. En

sumarnótt hina síÖustu (978) var hann veginn, sama haustiÖ ogSnorri

kom ilr siglíngu 14 ára garaall. Hinni síöari sögu af Gísla segist,

sem von er, öldungis eins frá; en þar segir svo á einum slaÖ: ufrá

því er gjörst sagt, aö hann haíi manna lengst gcngiö í sekt sinni,
9

annar en Grettir Asmundarson. 18 vctra segja ílestir menn aö

Gísli haíi veriö í sekt sinni". þctta kcmr hvcrgi viö, og á eflaust

aÖ standa uGrcl tir" fyrlr uGísli", því nöfnin hafa sama upphafs-

staf, en margir liafa aö fornu og nýju lcitaö eptir um sektar ár

Grettis. Vér höfum því þetta fyrir víst, aö Gísli hafi 13 vetr í

sekt vcriÖ, og heíir þá og Snorri goÖi hafizt til viröingar 15 vctra.

J

) J>að seglr", að þcgar hann fór þaðan voru þrír vetr liðnir frá því hann

drcymdi síðast, cn það var sumarið milli þeirra tveggja vetra, seni

hann var á Vaðli, en ékki á að skilja það svo, sein hann mx\ 3 vetr

í Hergilsey.
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I Isaíirbi urÖu ckki landnámsættirnar lánggæÖar, og komust

l'-u* mest uíanhéraÖsmenn til virÖínga. J>ar er helzt aö geta

þjö*Öreks Sléttu-Bjarnarsonar , er for úr Saurbæ meÖ mikla fjöl-

skyldn vcgna landþrcngsla þar. Ilann og synir hans urÖu nú

mestu höföíngjar um Isafjörö. þeir þrír bræör, synir þjóö-

reks, réöust þángaö vestr: Knöttr, þorbjörn og þjuörckr. Víga-

Sturia var fjdröi brdöirinn, hann várð cptir í Saurbæ. AHt það

scm í Hávaröar sögu Isíiroíngs segir um hann, er úsatt, og svo um
Víg hans. Ver vitum, aö Sturlá bygöi fyrstr bæinn aö Sta&ar-

hóli, og bjó* þar alla sína tíö. Sturla var mesta göfugmenni
,

og

rífer goöorÖsmaör. Ilann lifÖi lángt fram yíir þann tíma, sem

þorbjörn bróÖir hans var veginn. Vér höfum sagnir af Sturlu,

er hann f<5r herferÖina norÖr í Bitru meö Snorra goöa á hendr

Ospaki. J>aÖ var nálægt 1010, eöa ef til vill vetri fyr: þaö var,

sein íEyrbyggju segir, fám vctrum eptir aÖ Snorri flutti aö Túngu

(1006; Eyrb. kap. 57). IKristnisögu er Asgeirr Knattarson talinn

meÖ mestu höfÖíngjum áíslandi þá er Friörekr biskup kom til lands-

ins(981). Um hann vitum vér æriÖ lítiÖ, nema hann mun hafa veriö
•

Isíiröínga goöi, og heíir hann um stund veriö höfuÖ ættar sinnar

þar vestra, en ekki er hann nefndr í Hávaröar sögu, og er lík-

legt, aö hann hafi veriö andaÖr, þá er þorbjöm fööurbróöir hans

var veginn, en þaÖ var, scm nú skal sýnt veröa, ekki fyr en

nímt eptir kristni aö þaö gjörÖist. Saga þessi hefir í öndverÖu

Vöriö mikiÖ falleg og cr þaÖ enn
,

þu* frásögnin sé í mörgu bjÖg-

uöurÖin; cinkum er sagan mjög ómerk um allt þaö, scm viö kcmr

kjóti spaka á Ingjaldssandi. I sögunni er hann kallaÖr bróÖir

þorbjarnar, og vill sagan jafnvel scgja, scm ílcst illmenni um
IsafjÖrÖ væri af hans kyni. En Ljótr var mesta prúÖmenni

,
og

aldavinr Gests Oddleifssonar, og þarf hann ekki betra hrdss. Nú átti

þorbjörn á Laugabdli Ilalldísi, systur Lj<5ts liins spaka. I sögunni er

hún kölluö systir Gests Oddleifssonar ; hafa menn villzt á nöfn-

unuin, |)ví báöir þeir Gestr og Ljotr höfÖu sama viÖrnefni. því

inun nú allt, sem segir af Gesti í sögunni, eiga aö eignast Ljóti,

þaö er og vitaskuld, því þaö var hann, sein var mágr þorbjarnar, en

ökki Gestr Oddleifsson. Ljótr spaki var döttursonr GrjotgarÖs jarls.

þeir Grímssynir kögrs (kögrsveinar) Sigurör ogþorkell, u litlir menn og
s, uáir", jarölýsnar— svo nefndi Ljótr )>á— drápu Ljót hiö sama vor,

sem þorbjörn á Laugabdli haföi vcriÖ drepinn haustinu áÖr. Gestr

spaki var um haustiö fyrir aÖ boöi hjá Ljúti
,

og spáÖi þar fyrir
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honum og syni hans og dóttursyni. J>ab var ab þessu bobi sem

Gestr h<5f Ögmundar-dráptt. Nú má ákveba tímann nær þetta

varb, og svo víg J>orbjarnar. J>ao er aldr Ulfs stallara Ospaks-

sonar , sem ver hcr tökum sönnun af. Ulfr var sonr Asdísar,

systur Ljóts, og ólst upp meb móburbróbur sínum Ljóti, og spábi

Gestr vel fyrir honum þetta haust, er nú var getií). Nu vitura

ver um aldr Ulfs stallara; hann var meb Haraldi Sigurbarsyni,

tryggvasti vinr hans í öllum lians herfer&um í Austrlöndum (1033—
1046). Ulfr andabist sama vorib, sem Haraldr fór síbustu ferb

sína til Englands (1066), en fjórum vetrum fyr var hann þó í

Nizar-orustu (1062)5 fullt sjötugr mun hann því varla hafa verib,

er hann andabist. þetta má cnn bctr ákveba: fyrir 1002 heíir

Ulfr verib í'æddr, því þab sumar voru þeir gjörbir útlægir Osvífrs-

synir fyrir víg Kjartans, uog kom enginn þeirra út síban" (Laxd. kap.

51). Ospakr fabir Ulfs var elztr þeirra bræbra, en enginn þeirra

mun þó hafa verib frtimvaxta fyr en svosem 996, því Gubrún

var elzt þeirra systkina. Ulfr mun því helzt vera fæddr næstu

vetrna fyrir kristni. Vcrbr eptir því víg Ljóts og þorbjarnar

svosem 1002— 1003, og er þab í kristni. þab er því sjálfsagt

rángt, sem í Hávarbar sÖgu segir, ab víg ])eirra hafi gjörzt á dög-

um Hákonar jarls. Rángt cr og í sögunni , ab Steinþórr á Eyri

hafl haldib Hávarb eptir þessi víg. Sá mabr getr ekkert komib

þessari sögu vib, enda scgir hér Landnáma rettara, ab þab hari

vcrib Eyjúlfr grái í Otrardal og Steingrímr sonr hans, sem veittu

þeim. Eyjúlfr grái var ])á mabr gainall, og andabist víst skönnnu

síbar, því hahn var skírbr í elli sinni, ab sögn Ara, og er aldr

Eyjúlfs til fyrirstöbu ab setja þetta síbar, en ver höfum her

gjört þar er og annab, sem eptirtektarvert er, og sem nú bezt

má sjá, ab Fóstbræbrasaga tekr öldúngis vib, þar sem Hávarbar

saga þrýtr. Vermundr mjófi kom vcstr fám vetrum eptir vígin,

og settist þar í auban höfbíngjasessinn. Hefir líklega Snorri gobi

átt hlut í því, og var síban Iánga æíi ísaíjörbr í ínægbum og vin-

fengi vib Breibíirbínga, og enn fremr vib Víbdæli, og naut Grettir

þess hjá þorbjörgtt cligru, konu Vermundar. Margt er og fleira

rángt í Hávarbar sögu, nöfn og slíkt, en hér gjöriBt cngin þörf ab

geta þess; svo er og mjög tvíræb sagan um ])á Dýríirbínga síb-

ast. Kaflinn í Landnániu, seni ver her höfum farib eptir, cr 2.

28. Margar crtt fallegar vísur í Hávarbar sögu. I Snorra Eddu

er tilfærb vísa eptir Hávarb, sem cflaust er frá fyrri ára vík-
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íngalífi lians, enda cr í sögunni þess getib, ab hann hafi vcrib vík-

íngr fyrri hlut æfi sinnar og þar fengib sár þáti, er hann var

haltr af.

I Isafirbi er nú um fáa höfbíngja ab tala á þessu tímahili,

abra en þá, sem koma víft sögu Hávarbar og nú eru nefndir, ])ví

landnámsættir í Isanrði urbu skammæar. Helzt væri a8 tála

um Vebjöm sygnakappa og hans ættlib, en svo er ab sjá, sem

sú ætt hafi hjabnab nibr, því af öllum þeim sjö börnum
, þá eru

ekki ættir taldar fram nema frá Vesteini einum; en hann stab-

næmdist í Dýraíir&i, og mxgtlst vib Bjartmar, og leika jafnvel

tvímæli á því, hvort hann hafi komife út meb hinum systkinunum.

1 Gísla sögu Súrssonar hinni síbari (bls. 91) segir, ab liann kæmi

úí vetri síbar en Bjartmarr, og ab hann kæmi út í Dýrafirbi , en

í Landnámu segir, ab hann kæmi meb Vebirni bröbur sínum
,
og

tæki land norbr á Ströndum; en þab er víst, ab saga Vesteins

og hans ættmanna kemr öll vib Dýrafirbi, og er nokkub laus vib

hina frændr hans , sem allir munu hafa stabnæmzt í Isafirbi, og

bvab tímatal snertir, þá gæti leikib cfi á því, hvort Vesteinn hafi

vcrib bróbir Vcbjarnar, cn ckki öllu heldr bróburson hans, cbr

eitthvab þvílíkt, þar sem Vesteinn átti sonardóttur Ans raubfeldar,

en ckki þorum ver þd ab fullyrba neitt í því efni ; aldr þeirra

systkina: Aubar, konu Gísla Súrssonar, og Vesteins ýngra, virbist

þó ab mæía meb þessu.

þab er enn eitt meb öbru, sem gjörir Vestrland og Vestfjörbu

nierkilega í sögu Islands, og þab cr fundr Grænlands og Vínlands.

Siglíng til þessara landa gjörbist mest af Vestfjörbum, cnda voru

har mesíir sjófaramenn á Islándi og hafa jafnan verib. Frá Eyr-

Dyggjnm, Breibfirbíngum og Rcyknesíngum eru flestir komnir, scni

ribnir eru vib landnám og byggíng á Grænlandi og Vínlandi. Eyríkr

raubi var mægbr Reyknesíngum. þoríinnr karlscfni var í mdbur-
:,, tt kominn frá þórbi gelli, en í föburætt sína var hann Skaglirb-

íngr. þeir þorbrandssynir, úr Alptafirbi, eru alkenndir í sögum

Uha ( Jrænlandsbyggíng og fund Vínlands. Ara Márssonar, er sæ-

háfi varb til llvítramannalands, er getib ab framan.

Flestar sögur um Grænland og Vínland munu vera frá Ara

^óba, en hann hafbi ílest í því cfni cptir þorkcli Gellissyni, föbur-

bröbur sínum, u cr lángt mundi Eramf*, enda vitnar hann og til

hans sagnar mn Ara Mársson (Landn, 2. 22). Evarf Ara til

"vítramannalands (subrliluta Norbrameríku) varb síbar cn Ey-
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ríkr raubi fann Grænland, því í Kristnisögu er Ari talinn me

mestu höfbíngjum á Vestrlandi, þá er Fribrekr biskup kom til lands-

ins, og mun þab rett, því þorgils Avason, sonr hans, lifoi fram á

daga Magnúsar góba, eba fram yfir fall Olafs helga. Ur Breiba-

íirbi var svo mikil siglíng til Grænlands, afe sumarib sama sem

Eyríkr f<5r ab byggja landib fóru 25 skip úr Breibafirbi þángab,

en þar af komust 14 ein út. Nokkrum árum fyr höfbu þeir

Snæbjörn galti
,

og sonarsynir Einars úr Stafaholti, farib ab Jeijta

Gunnbjarnarskerja (herumbil 980). En sker þessi raunu vera

vib austróbygbir Grænlands. þab var á ofanverbri landnámstíb, ab

Gunnbjörn, afi þormóbar Kolbrúnarskálds, hraktist þángab vestr ab

Grænlands óbygbuin og fann eybisker þessi
;
Gunnbjörn var og ís-

íirbíngr. Síban gengu þar af miklar sögur, og fóru margir ab leita

þeirra, en Eyríki rauba einuin varb aubib ab finna Grænland sjálft.

Ver ætlum, ab þab haii vcrib þessi árin (986 —988) ab þorgils orra-

beinsfdstri fór til Grænlands. Grænland varb síban mjög bl<5m-

leg nýlenda og heilt biskupsdæmi
;
goborb og þfngaskipan höffeu

þeir Grænlendíngar , rett sem á Islandi. Mest er þó Grænlands-

byggíng frá Vestíirbínguin og Breibfirbíngum, og nærfellt allir,

sem landsins leitubu í öndverbu, voru þaban.

I kríngum I íorn og um Strandir sleppum vér ab geta um ættir

frá landnámsmönnum. Eyríkr raubi, sem þar er lángmerkastr,

var nú duttr subr til Breibafjarbar
,

og þaban fór hann Græn-

landsferb sína; en þegar kemr norbr um Strandir, þá eru merkastir:

FIosi, son Eyríks snöru, og synir Onundar trefotar 1
. Um deilur

þeirra Flosa og Kaldbeklínga skal síbar getib. I Bjamaríirbi, næst

fyrir innan Kaldbeklínga
,

bjó Svanr, mágr llöskuldar Dala-

Kollssonar, fjölkuniiigr mjög. Svaur kemr nokkub vib Njálu vib

fyrstu giptíug Ilallgerbar (um 960), eu fám vetrum síbar drukkn-

abi hann.

þar fyriy innau kemr þá Steingrímsfjörbr og Kollafjörbr.

Bábír hyggjum vér ab þeir bafi verib af Maddíngja ætt : Steingrímr

í TröIIatúngu og Kolli á Felli, og rábum þab af sögunni um Grím,

sem látiun er koma þar fyrst ab laudi , sem varla muudi gjÖrt,

ef þab landnám hefbi eigi verib úr ííaddíngjadal. þórir hét og

!

)
Ófcigr buríúrötr hét <>g fátór Önundar : skyldi þetta vera ætlarnafn, að

kenna þá frændr við fdt, cn þad 8ptr haffl gefið tilcfni til sögunnar um, að

Önundr háfi misl fót sinn í 1 1 nfrsíi rði ?

—

fyuð er víst, að Önundr stóð

síðan í meiri slOrvirkjum, cn Hklegt vœri um eiufaUtan mann.
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sonr Steingríms, eins og sonr Gríms, og Kolli er náfn, sem mjög

er títt í þessari ætt. Frá Steingrfmi er mikil œtt. Oddr munkr

var í beinan karllegg áttundi maÖr frá honum.

I Norölendíngafjóröiingi er fyrst ab tala um Miötiröínga.

Um þetta leiti höfum ver nii tvær sögur þaÖan : Kormaks sögu og

þóröar sögu hreÖu; vér munum í fám oröum geta beggja. Svo

cr her og MiöfjarÖar-Skeggi ; af honum er engin saga sérflagi,

en hann kemr viö geysi-margar sögur. Hér liggr þá fyrir aÖ

ákveÖa svo vandlega sem verör aldr Skeggja, mest til þcss, aÖ

ljóst veröi sambandiö milli hans og þóröar sögu hreÖu. Vér höfuin

áÖr getiö þess, aÖ Skeggi mundi ekki fæddr síöar, en svoseni

&90, og tökum vér einkum rök til þessa af aldri barna hans, cÖr

þó helzt dætra hans tveggja; því Hróönyju , dóttur hans , átti

þórör gellir, og meö henni átti þórÖr alla sonu sína, en vcr

höfum seö, aö synir þóiÖar voru gamlir, er kristni kom á Island,

og böm hans eru fædd á árunum 930—940. þorbjörgu, aöra

dóttur Skeggja, átti Ásbjöm Haröarson. En HörÖr var skipveri

AuÖar hinnar djupauögu
,

og verÖr þctta fullt svo snemmt , sem

hitt. Ingibjörgu, dóttur þorbjargar, átti Ulugi hinn svarti , svo

Skeggi er lángaíi Hermundar og Gunnlaugs ormstiíngu, cn ati Eyj-

úlfs hins grá og þorkels kugga, og er þaö því auösætt, aö hann

hlýtr aö vera fæddr laungu nokkuÖ fyrir aldamótin (900), en aö

aptan verör aÖ gæta þess , aÖ vcr vitum af áreiÖanlegum sögum,

,aö Skeggi lifÖi frani undir 960, en þá mun hann þó hafa vcriö

•naÖr vel sjötugr, en hvergi vitum vér heldr aÖ hann komi viÖ

sögur eptir 960, nema í þórÖar sögu hrcÖu; en viÖ sögur þar

framan kemr hann opt. I Landnámu er hann talinn meÖ mestu

höföíngjum á landi þá er alþfngi var sett (930). Ekki laungu síÖar

veitti hann þorgrírni hærukoll móti Flosa í Árnesi (hcrumbil 940);

Sleitu-llelga gjöröi hann og sekan urn stuld á alþfngi, en á meÖan

Skeggi var á þíngi veittu þeir Austmenn atför Hrómundi halta,

°g féll Hrómundr. þetta ninn hafa veriö skömmu eptir 950, því

VilHa mun l>aÖ annaÖ en laus sögn, aö Hásteinn, sonr Hrómundar,
h afi síÖan falliö á Orminum lánga (Landn. 2.33; Fm. s. III. 142-

I þætti Hrómundar segir, aö Skeggi byggi þá á Skcggja-

stÖÖuni, er þetta vav, en enga sönnun vitum ver á því; hann bjó

a^a stund áReykjum. þaö er enn frcmr sagt, aö Skeggi fóstraÖi

Þorleif jarlaskáld, segir svo í þætti þorleifs. í Svarfdælu gefcr
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þess ekki. En þab getv fráleitt verib, ab Skeggi haíi verib á líli

ef þorleifr fór utan
,
og Hákon var jarl í Noregi. Líklega er

þetta sagt af því, ab Skcggi var forn og fjölkunnugr
j
og skyldi

þorleifr hafa lært ab honum þau frœbi , cnda verbr hér ab gæta

þess, ab þáttr þorlcifs jarlaskálds cr nokkub forn og blandinn,

og mibr áreibanlegr hvab tímatali vibvíkr, því svo lítr út, sem

fornum sögum sé blandab vib síbari vibburbi. En þab er í sögum

eitthvab hib síbasta, sem vér vitum til Skeggja þar nyrbra, cr

hann lébi Kormaki frænda sínum sverbib Sköfnúng í hólmgaung-

unni vib Bersa, árib 958.

Nu er ab geta sögu þórbar hrebu. f>ar segir svo, ab þórbr

kæmi út cptir víg Sigurbar konúngs slefu; var þórbr meb bræbr-

um sínum ab vígi hans. Sigurbr slefa var veginn sumarib 965,

og annabhvort þab sumar eba þá hib næsta hefir þórbr átt ab

koma til Islands , en þetta finnst oss meb cngu móti geta stabizt

vib aldr Skeggja, ab hann ætti þá banuíngan son, en stæbi sjálfr

í vígum og væri í fullum broddi lífs síns, og þab marga vetr síban,

sem segir í vibreign hans vib þórb. Vér höldum nú reyndar, ab

Skeggi haíi verib á lífi 966, en þá hátt á áttræbisaldri. Eibr

sonr hans mun þá og hafa verib vaxinn mabr, og líkast er, ab

Skeggi hafi um þab leiti flutt sig subr íBorgarfjörb til sonar síns.

En útkoma þórbar er svo fast bundin vib dráp Sigurbar slefu,

ab allt hitt fellr, ef ])etta eina bilar. Vér vitum enn fremr af öbr-

um sogum gób deili um aldr Eibs: Hafþóra, kona Eibs, var systr-

únga Njáls, og heíir því ab vonum verib á sama reki og hann, og

hafi hún nú verib á líku reki sem bóndi hennar, þá ætti Eibr ab

vera á aldr vib Njál; enda kemr þab bezt heim vib annab, scm

vér vitum um Eib. Vib Heibarvíg er getib Eibs; þar féllu synir

hans tveir: Illugi og Eysteinn; var því Eibr mjög vibribinn vígs-

málin. Nú urbu IJeibarvíg um haustib 1014. Næsta alþíngi, 1015,

var eitthvcrt hib fjölmennasta, og er þar sagt ab Eibr væri gam-

all, enda eru orb hans mjög öldúngsleg þar á þínginu; í sögunni

segir, ab uþar stób upp ciun mabr gamall" (Hcibarv. s. kap. 35).

Enn frcmr segir íLaxdælu (kap. 57), og þórbar sögu hrebu (bls. 62),

þar sem talab er umBjöm, son Eibs, cr Grímr drap, ab Eibr var

þá ugamlabr mjög, og var ab þessu gjörr enginn reki
n

. Nær víg

þetta varb vitum vér ekki gjörla, nema þab cr víst, ab þab varb

nokkrum vetrum fyrir Meibarvíg; og veri&r ekki á þessu betr séb,

en ab Eibr hafl þá verib á áttræbis aldri, og orbinn hrumr ab
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burbum; ver hyggjum því, ab Eibr muni víst ekki vera fæddr eptir

940, og þegar Sigurbr slefa var drepinn og þdrbr hreba kom ut,

hlýtr hann víst ab hafa verib hátt á þrítugs aldri, en hitt er frá-

leitt, ab hann s5 fæddr eptir eba um 960, sem þ<5 yrbi ab vera

eptir þdrbar sögu. En allt fyrir þetta er saga þessi merkileg

í marga stabi, þ<5 nú se torvelt ab koniast fyrir undirstöbu

liennar. Vér höfum ábr getib þess, ab Skeggi muni hafa verib

ættabr af Ögbum (bls. 240), en ættmenn Hör&a-Kára bjuggu á Ja&ri,

og víbar, og er því ekki ólíklegt, ab í forneskju hafi komib saman

sÖgur þeirra á einhvern háít. Mibfirbíngar voru lagamenn miklir,

en Eibr 1 einkum, og cr athugavert, ab mabr af ætt Hörba-Kára

skuli einmitt vera talinn f<5stri hans, því öll lögspcki trúbu menn

ab væri runnin frá þeirri ætt. Abrir segja, ab Bárbr Snæfells-ás

fóstrabi Eib og kenndi honum lög (Gests s. kap. 1).

Mibfjarbar-Skeggi kcmr mjÖg vib forneskju-sögur ; má til þess

telja þab, ab hann hafi gengib í haug Hrólfs kraka, og sókt

þángab sverb þab, er svo mikil álög fylgdu, og ágætast er í forn-

nm stfgum, annab en Tyrfíngr. Skeggi kemr og mjög vib Bárbar

sögu Siuefells-ás
;

Helga Bárbardóttir var lengst ab Reykjuin,

nieb Skeggja, (ten ckki hafa þau barn átt sín á milli, svo getib

se". Meb þórdísi, dóttur Skeggja, er sagt ab Bárbr Snæfells-ás

h&fi átt Gcst, son sinn. J>aí> lítr víst svo út, sem um J>6rb hrebu

hafi verib eldri saga, fornari en su , er vér nú höfum, og mætti

v el brotib bls. 59 ff. í útgáfunni síbustu vera nibrlag hennar;

en scm sagan er nú, er fátt markvert vib hana. Vísurnar munu
varla vera gainlar; margt er og ósatt, sem hér er ekki þörf á

afc greina, svo sem: ab J>órhalli nokkur byggi um þctta leiti í

Miklabæ í Oslandshlíb; þar bj<5 um þessar mundir Arnór Kerlíng-

arncf. Eibr Skeggjason flutti bú sitt subr í Borgarfjörb, og bj<5 þar

alla æfi síban, í Asi ; munu því hafa valdib mægbir hans vib Illuga

svarta, og mun Eibr hafa tekib upp goborb þar, cn alla æíi var

bann mikilmenni, og forn í skapi , sem fabir hans. Skeggi fór

í clli sinni subr í As til Eibs, og andabist þar, og er þar lieygbr

(Landn. 1. 21).

Ver komum þá til Kormaks sögu. J>ab var á dögum Eyríks

Wóböxar (930—935), ab Ögmundr fabir hans kom út í Miblirbi,

') Nafnið sýnir það jaCnvcl [>ess mætti geta, að til liati veriSS eldri Efór

fram
í forneskju, sem mcnn sögðu að fxírðr hreða hefði lóslrað.
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og bjó þá í liröinum Miöfjaröar-Skeggí. Ogmiuidr fökk liér ;í

landi Döllu, dóttur Önundar sjdna 1
tír BorgaríirÖi, og var Korrriakr

þcirra son , cr Kormakr l)á fæddr svosem 937; héfir liann því

veriÖ nálægt tvítugu, er hanu byrjaoi mansaungva sína til Stein-

geröar. Nu má telja árin meö vissu. Sumariö 958 gekk Kor-

makr á hólm viö Ílólmgaungu-Bersa, sem sest af því, aÖ á næsta

sumri fór hann utan, en þaö var Iiinn síÖasti vetr, sá sem þá

fór í hönd , er Hákon AÖalsteinsfóstri var aÖ landi. Um vetrinn

var Kormakr meÖ SigurÖi jarli aÖ JJlööum (959—960), og kvaÖ

um hann drápu sína á þessum vetri ; hcíir hann þá haft tvo uni

tvítugt, er hann kvaÖ þaÖ kvæÖi. En hiÖ næsta sumar (960),

ineöan Kormakr var í víkíngu, komu Gunnhildarsynir í land. |)á

var Kormakr vetr meö Iíaraldi gráfeld (961). }>á fór hann um
sumariÖ herferÖ meÖ konungi 11 1 Irlands (961), en næsta sumar

til Islands, og var þar tvo vetr (962—964). Báöir vetrnir cru

ekki nefndir aÖ sönnu, en þaÖ er á frásogninni Ijóst, aö þaÖ voru

tveir vetr, sem þcir bræÖr dvöldu á Islandi. þetta skírir nií

sÖgu Gunnhildarsona, og vitum vör af Kormaks sögu aÖ |)aÖ var

hiö unæsta vor", eöa sumariö 965, aö Haraldr fór sína víö-

frægu BjarmalandsferÖ (Korm. s. kap. 25). Einum vetri síÖar

eöa tveim er sagt aö Kormakr liaíi fengiÖ banasár , í herfcrö á

Skotlandi, og haíi hann andazt þar (herumbil 967). þá hciir

hann veriÖ þrítugr, er hann lézt. ^orgils bróÖir hans lifÖi lengst

þeirra bræÖra
,
og helzt ætt þessi viö í MiöíirÖi. ^egar Grcttir

var í uppvexti, cru þar nefndir bræör: Kormakr og þorgils, er aö

líkindum hafa veriÖ synir þorgils eldra; er því aÖ sjá, sem þor-

gils haíi kvongazt a Islandi eptir lát Kormaks, bróöur síns. Um
alclr Kormaks er ntí því enginn vaíi , ne utn neitt af þeim kafla

sögttnnar, sem honum viövíkr, þegar ])aö er frá skiliö, sem segir

um dauÖa hans á Skotlandi
,

því viÖ allan þann kafla er aÖ sjá,

sem eldri sögum sé blandaö hér saman viö; viö alla þá sögu er

margt aö athuga, og mun þat sjást, aÖ þessi ætt heiir mjög veriö

riÖin viö Irland ok Skotland. I upphali Kormakssögu segir svo,

aÖ elzti bróöir þeirra þorgils og Kormaks héti FróÖi, en hann and-

aöist úngr í Noregi
,
og kemr því eigi viö söguna síöan (kap. 2).

FróÖa nafniÖ heíir hlotiÖ aÖ vera mjög títt í ættinni, og kveÖr svo

') Ömindr sjúni, aíi Konnalts, var \ísl qokkru cldri cn Kgill Skallagrínis-

son, og lifði [)ó framjiir (

.)80.
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ramt aö, aö Steingerör nefnir Kormak ])ví nafni í cinni af vísnm

sínum, og kveöst mundu festa sig J)lindum Fróöa", ef hún mætti

>áöa (kap. G). Nií hétu Fróöi og þorgils þcir bræör, sein sagt er

aö i'yrstir Norömanna liali stofnaÖ ríki á írlandi og Skotlandi;

ættarnöfnin eru hin sömu
,

og munn þeir víst hafa veriÖ forfeör

þeirra Kormaks og þorgils, og þaö var því aö siö feöra sinna,

er þcir bræÖr herjuöu tvívegis vestr um haf. þaÖ er enn fremr

mjög athugavert, þar sem segir um þá bræör, aÖ þeir hafi fyrstir

reist virki þaÖ er Skaröaborg heitir á Skotlandi (kap. 27), og er

líklegt, aö þaÖ hafi veriÖ eignaÖ þeim bræÖrum Fróöa og þorgilsi

gamla; víst er þaÖ, aö SkarÖa nafniÖ fylgir þessari ætt: Kormakr

ávarpar þorgils, bróöur sinn, tvívcgis meö því nafni í vísum sín-

um (Korm. s. bls. 170— 172), og cr aö sjá, sem þaÖ haíi helzt

fest sig viö þá í ættinni, scm þorgilsar hétu. A Sturlúnga öld

het þorgils skarÖi, og mun hann á einhvern hátt hafa veriö kom-

inn frá þcim bræÖrum. Eigi viljum vér þó neita því, aö Kormakr

kunni aö hafa falliÖ á Skotlandi í víkíngu, og um þorgils- er sagt,

aÖ hann haíi lengi síÖan herjaÖ fyrir vestan haf. A vísu Kor-

maks (bls. 248) mætti ráÖa, aö Kormakr hali falIiÖ á írlandi, en

sama er sagt um þá Fróöa og þorgils, aö Irar drápu þá í trygÖ-

um. þaÖ er enn eitt, sem gjörir þá sogu nokkuÖ grunsama,

aÖ Kormakr hafi andazt svo snemma, en þaÖ er: aÖ kaflinn xvm

hjónaband þeirra Bersa og SteingerÖar, og hólmgaungur Bersa,

sem hlutust þar af, hefir hlotiö aö hafa gjorzt svo laungu síöar,

sem ljóst er af sögunni
,

og verÖr svosem 25 ára hlaup í sög-

unni , um þaÖ bil aö Kormakr fór utan fyrsta sinni (959). Til

aÖ skíra þetta enn betr, skulum vér gjöra grein fyrir aldri Bersa,

eptir því sem næst verÖr komizt: því svo vel ber viÖ, aÖ vér get-

um af öörum sögum ákveöiö þaö meö töluveröri vissu. Bersi var

dótlursonr Dala-Kolls og systursonr Ilöskuldar, cn Vclcifr gamli,

faÖir Bcrsa, var dótturson Bálka, fóstbróöur Önundar tréfótar. Nú
segir svo, aÖ Ilöskuldr gipti Gróu, systur sína, Veleiíi gamla, í

þaÖ sama mund, sem hann sjálfr gekk aÖ eiga Jórunni Bjarnar-

dóttur, cn þaö var nálægt 935, eör um öndveröa daga Hákonar

AÖalsteinsfóstra, aö Höskuldr kvongaÖist (Laxd. kap. 9). þetta

>ÖJÍ nú vera aÖ sé dálítiÖ ofhermt, og haíi Gróa gipzt Veleifi

nokkru fyr, þó mun fráleitt aÖ Bersi sé fæddr fyr en 925, og

þaÖ þó svo, aö Gróa sé mcö elztu bömum þeirra þorgeröar og Dala-

Kolls, og fædd um 900, og verÖr aö athuga: aÖ Veleifr, faöir
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Bersa, var clóttursonr landnámsmanns, og enn fremr voru þeir réttir

þrímenníngar Bersi og BjÖrn Hítdælakappi (t 1024), en systkina-

synir voru þeir Olafr pá og Bersi. þó tíá Bersi væri nokkru

eldri en þcssir, sem samliba honum eriij þá má þab þ<5 heldr

ekki meira vcra, en hér er sagt, og gæti þab heldr ekki vel

komizt heim vib aldr Grdu, md&ur hans, og lengra fram má frá-

leilt setja, en ab Bersi sé fæddr um sama leiti sem Rútr, móbur-

bróbir hans. Ntí heíir því Bersi verib nálægt því hálííertugr er

hann barbist vib Kormak, um sumarib 958; þetta kemr og allvel

heim vib þab, sem í sögunni segir sjálfri: hann var þá ekkju-

mabr, hafbi hann átt Finnu hina fögru, en Asmundr, sonr þeirra,

var þá barn ab aldri (Korm. s. kap. 7), en á milli þessa og hins,

sem þá tekr vib, hlýtr afe liggja lángt bil. þeim sem sÖguna

les mun og fljótt bregba í brtín, ab Bersi er allt í einu orbinn

hrumr og gamall; Olafr pá er ncfndr sem gobi og virbíngamabr,

og Bersi tekr í fðstr Halddr son hans, 12 vetra gamlan, og allt

þetta er sagt at hafi gjörzt á sömu misserum ok Hákon Abalsteins-

fóstri andabist, og Gunnhildarsynir komu til ríkis, ebr samsumars

og þeir bræbr fóru utan ; cn Olafr kvongabist 970, og Höskuldr

Dala-Kollsson andabist 985, og Halldórr, sonr Olafs pá, getr ekki

verib fæddr fyr en 972, þ<5 hann væri elztr barna hans (sjá bls.

342). þab er ntí aubseb, ab sagan sjálf er öll sönn ; vísur Bersa

eru Ijdsastr vottr þess , en hér tvídeilist sagan, og byrjar nýr

kaíii, sem varb fullum 25 vetrum síbar en vibskipti hans vib

Kormak , en sá er söguna ritabi hetir ekki athugab þetta ,
og

slengt hvorutveggja saman. þab ber ab sama brunni, sem segir

um Steinar, ab hann byggi þá undir Elliba er hann kemr fyrst

vib þessa sögu, en ver vitum af Egils sögu, ab þeir febgar On-

undr og Steinar bjuggu alla stund ab Anabrekku á Mýrum, skammt

frá Borg; þá jörb hafbi Skallagrímr gcfib afa Steinars. En

fyrst eptir ab Egill var farinn frá Borg, og þeir cleildu á þíngi

Önundr sjóni og Tungu-Oddr, vib þá fcbga Egil og þorstein

(984), þá var Steinar gjörr títlægr og rækr frá Ánabrekku, og kom

hann þá fyrst ab Elliba (sjá Egils s. bls. 750). þetta hefir ekki

verib fyr en 986, því svosem tveir vetr libu frá þínginu og

þar til Steinarr yrbi algjörlega hérabsrækr, og er merkilegt, ab

sömu árin ab kalla verba uppi, hvort sem talib er eptir aldri

Olafs pá og sonar hans, ebr aldri Steinars, og er þetta ljós sönn-

un fyrir því, ab allir þessir vibburbir haíi einmitt gjörzt á þessum
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&Wm (um 986). þetta má og sjá af hverri vísu Bersa, ab hann

var koininn á karla aldrinn og orbinn ellimóbr, er hann barbist

vib Steinar, og farast honum raunalega orb, er hann nú för

halloka í fyrsta sinni í hdlmgaunguni. I vísum hans segir:
t(
gam-

all em ek" og kvebst hafa haft betra vígsgengi, er hann var

íflgri
( tt

þ<ítta ek þá er ærri" o. s. frv.), og ab hann nú hafi vegib

á fjórba tug manna, en sé nú kominn af fótum fram af elli
;

og

sjá allir ab þetta gat ekki gjörzt ábr Kormakr færi fyrst utan.

Vér hikum því ekki ab fullyrba þab, ab allt sem segir um
einvígi þeirra Bersa og Steinars, og dráp þeirra sona þörarins

ramma , hefir allt gjörzt um 985—990. þá var Bersi á sjötugs-

aldri, og Olafr pá höfbíngi í Dölum, en Halldórr son hans í upp-

vexti. J>ab eru kapítularnir 12— 1G í sögunni, scm segja frá

þessu öllu, og sem eiga ab standa síbastir alls; en mest vandhæii

eru á ab gjöra skil fyrir, hvemig á þessu standi: hvortKormakr

heíir lifab miklu lengr en í sögunni segir, en verib lengi í Vestr-

víkíng, og svo byrjab á ný laungu síbar, lífct og Hallfrebr, ástir

sínar vib Steingerbi. Líklegt er og, ab þorvaldr tinteinn hafi

fengib Steingerbar fyr en Bersi. Höfubatribin í æfi Kormaks eru

uú þessi: hann er fæddr 937; barbist vib Bersa 958; fór utan

959; ftfr til írlands meb Haraldi gráfeld 961; var síban 2 vetr

á íslandi (962—964); fór til Bjarmalands 965; þá byrjar nýr

kaíli, og gjörbist þab allt eptir 985.

I Mibíírbi er enn eptir ab nefna ])á Bjargsmenn, forfebr Grettis

Asmundarsonar, en sú ætt cr svo náskyld Víbdælum, þar sem þeir

voru bræbr: Asgeir æbikollr og ^orgrímr hærulángr, cn hvorir-

^^ggja voru mægbir Vatnsdælum, svo flestar stúrættir í Húna-

vatnsþíngi renna saman í eitt. Nú skulum vcr tiltaka, eptir sem

næst verbr komizt, um aldr þeirra fcbga: þorgríms hærukolls og

A.sniundar hærulángs. þorgrímr flutti ab norban inn til Mibfjarbar

um 940, ab vér höldum, og skulum vér sjá, ab þab hefir eigi mátt

Vei'a öllu síbar cptir aldri þeirra febga. ^egar Asmundr var

roskinn ab aldri rébst hann í kaupferbir, og sigldi til ýmissra

l&uda, unz liann ab lokum stabnæmdist austr í Vík í Norcgi; þar

Va i* mikib frændlib hans, og svo á Upplöndum, því þaban var Ön-
Uttdí tréfótr, aíi hans, ættabr. Ásmundr fékk sér þar konu og
att i meb hcnni þorstein drúmund ; en er þorsteinn var lítt á legg

^omim^ andabist kona Ásmundar, og undi Ásmundr þá eigi lengr

í Noregi, og fór til íslands aptr. þab sem nú verbr mibab vib,
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er þab, ab í sögunni segir, ab þab væri á þeim vetrtim, ab As-

mundr kæmi út aptr, þá er Frd&rekr biskup var her á landi og bjó

ab Lækjamóti (kap. 13), og heíir því útkoma Ásmundar verib svo-

sem 984, og kemr þetta heim vib þab, scm á öbrum stab í sög-

unni segir um aldr þorsteins drúmundar, ab liann hcfbi þá sjö

um sextugt, cr Magnús konúngr andabist (1047), og er þab hib

sama og hann sé fæddr 980 (kap. 93—94); raá af því sjá, ab þor-

sfeinn heíir verib mjög úngr, cr Ásmundr skildi hann eptir í Norcgi.

|>á hefir þorsteinn verit rúmlega íimtugr, er hann liefndi Grettis,

brdbur síns, og Spcs Iagbi ást á hann, og má af því sjá, ab ckki má

sctja aldr þorsteins hærra en sagan sjálf gjörir. þorgrímr hæru-

kollr cr nú sagt ab liaíi andazt skömmu síbar en Ásmundr hafbi

reist bú ab Bjargi , mun hahn því hafa andazt um 990, og

heiir hann þá hlotib ab vera nálægt áttræbu
,
því hann mun hafa

verib mjog á reki vib Egil Skallagrímsson
,
og þessir tveir hafa

einna lengst lifab fram af sonum landnámsmanna. Ásmundr hærtt-

lángr var nú hrumr og gamall, er hann andabist (1015) ; en af því

hann fæddist eptir ab fabir hans var fluttr inn til Mibfjarbar, þá

þorum vev ekki ab setja ab hann se fæddr fyriv 940, hefír hann

því verib um fertugt er hann átti þorstein drúmund, og má af

því sjá, ab hann heíir lengi framanaf hafzt vib í siglíngum, en

hálffimtugr hefir hann verib , er hann fekk Ásdísar , en rúmlega

hálfsextugr, er hann átti Gretti (996), en andazt hálfáttræbr. Af

aldri Ásdísar verbr nú og scb , ab |)ab getr meb engu múti hafa

verib fyr en þetta, ab Ásmundr fekk hennar. Illugi, ýngsti son

hennar, er fæddr 1013, en þá voru svosem 28 ár libin frá því

ab Ásmundr fekk hennar, og hefir hún þá hlotib ab vera barn-

úng, enda ræbr þab og ab líkindum, þar sem hún var sonardúttir

Jökuls, sonar Ingimundar gamla, og mun Asdís varla vera fædd

latingu fyrir 970, og átt Illuga nálægt því hálffimtug. Ails þessa

verbr vandlega ab gaita, cr gjöra skal grein á síban fyrir aldri

Grettis. Af því þeir febgar tirbtt svo gamlir, þá crti ílcstir libir

her síbar en í öbrum ættum. þeir voru þrímenníngar Grettir og

þorsteinn Kuggason, og þ<5 er þorsteinn miklu eldri mabr. þcii'

Grettir og Kálfr Ásgeirsson voru ab þribja og fjórba frá Önundi

trcfút, og þó" var Kálfr æbimun eldri en Grettir, enda er og Grettir

fjórbi mabr frá Ingimundi gamla.

Víbdælir blómgubust mjög á þessu tímabili, og ollu því meb-

fram mægbir þeirra vib Vatnsdæli. Ásgeir æbikollr hinn eldri,
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sem vér hyggjum ab verib hafi sonr Önundar tréfótar, mun hafa

lifaft fram á mibja þessa öld. Dætr hans voru þær þurífer, er þor-

kell kuggi átti, og þorbjörg bekkjarbót; en Aubun het sonr hans.

Frá Asgeiri æbikoll hinum ýngra, syni Aubunar, eru ættir taldar,

og um hans daga og sona hans var Víbdæla ætt meb sem mest-

um blóma. Börn Ásgeirs æbikolls voru frumvaxta er kristni kom

á ísland. Kálfr Ásgeirsson og Hrefna, systir hans, voru mjög

á reki vib Kjartan Olafsson
;
hyggjum yér því, ab börn Ásgeirs

sé fædd um 980; af því mætti telja til, ab Ásgeir sé fæddr um
955, og kemr þab vel heim vib þab, ab Ingimundr gamli var

lángafi hans. f>ab hefir valdib missögnum, ab í ættartölum Víbdæla

er jafnan slengt saman börnum þeirra Ásgeiranna, og verba menn

ab skilja þab ab eptir álitum, en þab er þó allaubvelt; þab er, til

ab mynda, aubséb, ab þær geta meb engu móti hafa verib systr:

Hrefna og þuríbr, móbir þorsteins Kuggasonar, en hitt fer vel,

ab þmríbr hafi verib ömmusystir Hrefnu. þeir lángfebgar bjuggu

ab Ásgeirsá, og er goborb þeirra kent þar vib, og kallab Áverja

goborb. Um þab leiti ab kristni kom á Island bjuggu þeir þar

bræbr, Ásgeirssynir : þorvaldr og Kálfr, og þorvaldr bjó þar

enn, er Isleifr biskup bab Döllu, dóttur hans (um 1035). Aldr

Döllu (fædd um 1010) kemr vel heim vib aldr þeirra Ásgeirs-

sona, þó mun þorvaldr hafa verib þeirra ýngstr. Um 1050 bjó*

Styrmir ab Ásgeirsá, og hafbi Áverjagoborb (Bandam. s. kap. 1).

Eptir andlát Ingimundar gamla tdku þeir vib hofi og manna-

forræbi synir hans: þorsteinn, Jökull og þórir. Enn voru abrir

höfbíngjar í hérabinu: Már, sonr Jörundar háls ; voru þeir systkina

synir: Már og synir Ingimundar. þorgrímr kornsárgobi var systur-

son þeirra bræbra. Enn má tilnefna Hrómund halta, son Eyvindar

sörkvis. Allir þessir voru nú* í uppgángi
,
og var framanaf gott

meb þeim, sem frændsemi þeirra sómdi. Eptir dauba lngimundar

(hérumbil 935) er fyrst getib um hefnd þeirra bræbra á Hrol-

leifi , föburbana sínum. þessu næst er getib um missætti þeirra

fi'ænda, Más og Ingimundarsona; sló í bardaga meb þeim , veitti

Hrómundr Sörkvisson Mávi, því hann átti dóttur Más. í bardag-

^num féll Högni Ingimundarson fyrir Hrómundi. Fyrir þetta var

Hrómundr gjör útlægr úr Vatnsdal og íluttist hann til Hrútafjarbar,

°g er ábr getib um víg hans þar. Nær þessi víg hafi orbib er

e^ki aubvelt ab segja meb vissu; þó má sjá , ab þá var æbilángt

25



378 UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM.

libib frá vígi íngimundar gamla. Már Jörundarson átti þá vaxna

dóttur, þá sem gipt var Hrómundi, og mun þó Már eflaust hafa

verib nokkru ýngri en þeir synir Ingimundar, því hann Hfbi

fram undir 990. þorgrímr kornsárgobi var þá og fulltfóa mabr,

ebr öllu heldr mibaldra, því hann skildi þá frændr, og kom sætt-

um á. Bardaginn á Deildarhjalla ætluin vér því ekki hafa verib

fyr en svosem 945. Víg Hrómundar halta mun hafa orbib svo-

sem tíu vetrum síbar, ebr 955, en þess er ábr getife, og lætr

þab nærri vib aldr Mibfjarbar-Skeggja (Vatnsd. kap. 29—30).

Hrómundr halti mun liafa verib mjög á reki vib þá Ingimundar-

sonu , enda er sagt aÖ hann væri nokkub gamall , er hann var

veginn (Landn. 2. 33).

Nú kemr þessu næst um vibreign þeirra bræbra vib Finnboga

ramma. þab mun hafa orbib síbar en þetta, sem nú var getib,

því þab er síbar sagt frá því í sögunni. Lauk meb því, ab Finn-

bogi var gjör herabsrækr úr Víbidal og vestr á Strandir (Vatns-

dæl. kap. 31— 35). En þeir voru þá enn á manndómsskeibi bræbr,

synir Ingimundar, er þeir deildu vib Finnboga. Ætlum ver því,

ab þetta hafi oro'ib mjög skömmu síbar en bardaginn á Deildar-

hjalla vib Má; og fyrir 960 ætlum ver víst ab þetta hafi verib.

Vib aldr Finnboga kemr þab og vel; hann var sonarsonr Eyvindar

landnámamanns. Lobinn aungull, fabir Eyvindar, flýbi af Hálogalandi

fyrir ofríki Hákonar jarls (hérumbil 890), en hann dó í hafi. Vér

skulum ekki fara hér mörgum orbum um sögu Finnboga; ab koma

henni, hvab tímatal snertir, saman vib Vatnsdælu, getr engum manni

komib til hugar ab bera vib. Finnbogi er hér látinn fara utan

18 vetra, og er sagt ab þá væri Hákon jarl í Noregi (eptir 970);

síban fór hann til Grikklands
,
og enn libu þó margir vetr, eptir

útkomu Finnboga, ábr deilur hans hófust vib þá Ingimundarsonu;

en þær eru látnar vara lángt framyfir kristni, og þab framyfir

daga Gubmundar ríka, og fram á daga Eyjúlfs halta, sonar hans

(framundir 1030). Ab j)essu þarf nú engum orbum ab eyba. Allt

fyrir þetta mega menn þó ekki fella alltof harban dóm á þessa

sögu. Ætt Finnboga var háleysk, og hamramir menn margir í

henni, og trúmenn miklir, og þaban hyggjum vér meb vissu ab

Finnbogi hafi borib vibrnefni sitt: uhinn rammi". Lobinn aungull,

lángafi Finnboga, var frá Aungley á Hálogalandi
;
þar trúbu menn

ab verib hefbi Sigarr konúngr, er hengja Jét Hagbarb, og sem

svo ágætar ibrnsögur eru um. Nú var því ab vonum, þó ætt
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sú, er héban var komin, þœtti mjög göfug, og mikill ramleiki

mundi fylgja henni, og mun Finnbogi eiga því ao þakka, ab

hann er orbinn svo ágætr, og menn kunna enn sögur af honum.

þab sem sagan segir af Urbarketti
,
og vibreign hans vib björn-

inn á Hálogalandi, á allt svo vel vib háleyska tröllaukna ætt, og

kemr þab fyrir ekki a& leita eptir frekari sannindum fyrir þessu.

Vib aldr Finnboga sjá menn sjálfir ab þab getr ekki haft stab:

ab hann hafi í æsku farib utan um daga Hákonar jarls og síbar

laungu deilt vib Ingimundarsonu, sem þá voru allir gamlabir og

öndubust um þetta leiti.

I Finnbogasögu segir, ab þorgeir Ljðsvetníngagobi væri

möburbróbir Finnboga; þetta er ekki satt, en mjög líklegt er þó*,

ab frændsemi hafi verib meb Gnúpa-Bárbi og Lobni aungli
,

og

bábar þær ættir munu vera háleyskar. Fyrir víg var Finn-

D°gi gj° r ao norban úr Flateyjardal, landnámi afa síns, og fluttist

hann þá vestr íVíbidal; var þetta um daga Eyjúlfs Valgerbarsonar

(Finnb. s. kap. 22—26). þess mætti til geta, ab þetta hafi verib

nálægt 950. þá bj<5 Finnbogi um stund í Víbidal, ábr dsætt

kæmi milli hans og Vatnsdæla, og var hann þá gjör hérabsrækr

á Hiinavatnsþíngi, og fluttist hann þá norbr á Strandir; mun þetta

hafa verib nálægt 955, en síbar ekki, því Jökull var enn á mann-

dómsaldri, og baub hólmgaungu Finnboga, og mun þó* Jökull ekki

hafa fæbzt laungu eptir 900, og varla neinn þeirra bræbra.

þetta, sem nú er sagt, má vel til stabar færa; en allr síbari

hluti Vatnsdælu er mjög úr lagi færbr, hvab tímatal snertir, og

er ab eins, ef abrar sögur eru teknar til samanburbar , ab seb

verbr hvar missmíbin liggja. J>ab er einkum daubi Ingimundarsona

°g uppvöxtr þorkels kröflu, sem mest er úr lagi fært, en vér

skulum nú geta þess, hvernig oss sýnist ab þessu megi kippa í

lag aptr. Hér er helzt þab, sem verbr ab taka til greina, ab vér

höfum í Kristni-sögu og Grettlu, og í Vatnsdælu sjálfri, ef ab er

gáb, o*ræk skil fyrir því, ab þorkell krafla var orbinn Vatnsdæla

gobi þá er Fribrekr biskup koin hér til lands (981), ab hann var

^rinn ab eldast er kristni var lögtekin (1000), og ab hann and-

aoist í elli á uppvaxtarárum Grettis (hérumbil 1013). Grettla

Segir svo, ab þorkell krafla andabist á þeim árum, er Grettir var

utan fyrsta sinni (1011—1014). þeir voru aldavinir mestu: þor-

kell og Ásmundr hærulángr, og sótti þorkell opt heiinbob til Bjargs,

25*
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og svo var sumarib þab er Greltir fði utan; segir í sögunni, ab

þorkell gjör&ist þá „gamall mjög" (Grettis s. kap. 16), og skömmu

síbar (kap. 25) segir, ab
t{
þorkell krafla andabist á þeim misser-

um, er Grettir var eigi á Islandi" ; eru hfer 4 ár ein, sem leikib

getr á, árin 1011— 1014, og setjum vfer því ab hann hafi andazt

1013. Ab Grettis saga hafi her rett fyrir sér, er varla efunarmál;

þessi saga er ab frásögn svo vöndub, ab fáar mjög standa henni

jafriar, og er þaí) einkum hvab tímatali viftvíkr, og reynist ætíb

r&tt, þegar hun kerar saman vib abrar sögur. H&r er líka sjón

sögu ríkari. þab er svosem aubvitab, ab þorkell mundi koma vib

söguna síbar, þar sem talar um víg Atla og sekt Grettis, og alla

þá óhamíngju , sem á fám vetrum þyrmdi yíir þessa ætt. Mefcan

þorkell var á líli mundi slíkt ekki hafa haldizt uppi, þar scm hann

var meb mestu höfbíngjum landsins, en námægbr þeim Bjargs-

mönnum, og tryggasti vinr þeirra. En á sektarárum Grettis er

þorkell aldrei nefndr, og gjörbist þ(5 opt þörf; mætti af því meb

fullri vissu álykta, ab hann hefbi þá ekki verib á lífi, þ(5 ekki væri

þab berum orbum sagt í sögunni. Enn fremr er í Kristni-sögu

j)orkell krafla talinn meb höfbíngjum í Norbrlandi, er Fribrekr

biskup var hÖr á landi (981— 986), og var þorkell primsigndr af

biskupi (Kr. s. kap. 1— 2). Grettis saga segir hib sama: þá er

Ásmundr hærulángr kom úr förtim, og tók stabfestu á íslandi, þá

bjó þorkell krafla á Márstöbum í Vatnsdal, tlþeir bjuggu þá ab

Lækjamóti biskup og þorvaldr, er þetta var.'' þorkell gaf Ás-

mundi Asdísi Bárbardóttur , frændkonu sína; gjörbist hann þá

aldavinr Asmundar (Grettis s. kap. 13).

Fyrir þessu, sem nú er sagt, höfum vör þessar sögur, sem

nú eru nefndar, og Vatnsdælu sjálfa, sem bæbi getr um þorkel

kröfltt, er Fribrekr biskup var á landi hör, og þar ab auki talar á þá

leib, sem þorkell væri farinn ab eldast þá cr kristni var lögtekin á

landi hör, og hann sjálfr tók skírn; en ab öbru leiti er enginn

vegr ab fella vib þetta þab, sem Vatnsdæla segir um uppvöxt

þorkels og um dauba Ingimundarsona. Eptir sem talib er íVatns-

dælu, lifftu íngimundarsynir fram undir 990, sem rába má af

aldri Hallfre&ar , en Ingólfr er sagt ab lifbi 12 vetr eptir lát I>or-

steins föbur síns, en þegar Ingólfr 15zt er þó sagt, ab þorkell

krafla væri ekki neraa 12 vetra, og ætti hann eptir því ab

hafa fæbzt mjög skömmu fyrir 990, en þab kemr í bera mót-

sögn vib hitt, ab sagan sjálf nefnir hann Vatnsdælagoba um sama
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leiti; hann hef&i og eptir ]>essu átt ab fæbast á sörau miss-

erum og þorsteinn Ingimundarson andabist, en ekki segist sög-

unni sjálfri þó svo frá. Oss vir&ist því mjög tortryggilegr allr

þessi kaíli um uppvöxt þorkels og um útburb hans, og svo hvemig

hann komst ab Vatnsdæla-goborbi. þorkell varb á síban nokkurs-

konar Vatnsdæla-gob, og hefir enginn af Vatnsdælum orbib svo

vinsæll sem hann ; er því merkilegt, hvab margar sögur hafa

myndazt um uppvöxt hans, ok er ekki ólíklegt, ab eldri sögur úr

þessari ætt kunni ab hafa fest sig vib hann; víst er þab, ab margt

er forneskjukent , sem af honum segir, bæbi kröflu-nafnib, sem

vel má ætla ab fyr haíi gengib í ættinni, og svo sagan um útburb

hans og síban vibreign hans vib þorkel silfra. I lögum var reyndar

frá fornu leyft ab bera út börn , en í sögum eru þess mjög fá

dæmi, og efi mætti leika á, hvort þessi fáu dæmi eru eigi abeins

heimfærb upp á síbari tíma; í fomeskju trúbu menn ab slíkt hefbi

verib sibr, á líkan hátt og ab henda börn á spjótsoddum, sem

sagt cr ab verib hefbi sibr víkínga í forneskju, þó síbar finnist

þess engin dæmi. I fornaldarsögum vorum og annara þjóba

finnast rnörg dæmi um útburb barna; en úr því sannar sögur byrja,

mun þab alla stund hafa þótt ódæmi. Kröflu nafnib virbist þó

cinkum ab benda til ab eitthvab se" blandab vib fornari sÖgur.

Ur því nú ab þess er enginn kostr ab mibla málum í þessu efni,

og fella saman svo ólíkar sagnir, þá þykir oss r&ttast ab fella

þctta alveg, og setja aldr þorkcls eingaungu eptir því, sem vör

vituru meb vissu af Grcttlu og Kristni-sögu, og ab nokkru leiti af

Vatnsdælu sjálfri, og er þá aubsætt ab þorkell er mjög svo á aldr

vib Asmund hæruláng. Ver höfum ab framan (bls. 248) ætlab á, ab

þorkell kynni ab vcra fæddr um 950; þab mun óhætt ab færa

þctta fram um svoscm 10 ár, enda kemr þab og betr vib aldr

föbur hans. þórdís, amma þorkels, er sem vcr vitum fædd um
^92, og mætti þá ætla, ab hún hef&i átt þorgrím kornsár-goba

l,m 915; liggr þá nær ab þorkell se fæddr 940, og ver hyggj-

Um fráleitt, ab hann muni fæddr stórum síbar, því á áttræbis

a^dr mun hann hafa komizt, enda þykir mega rába þab af orbum

Vatnsdælu sjálfrar, ab hann hafi orbib mjög gamall mabr. þab er

satna ab segja um þab, sem Vatnsdæla segir um víg Glæbis, þar

sem segir ab Gubmundr ríki leitabi eptir lífi þorkels
,

og væri

þorkell þá barn ab aldri, en vðr v'itum fyrir víst, ab Gu&mundr ríki

er töluvert ýngri cn þorkcll, enda lifbi hann og þeirra lengr;
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Gubmundr komst og ekki til mannvirbíngar fyr en eptir 985, og

vib þab fellr þessi saga, því þá var þorkcll Iaungu fulltíba mabr.

þab er naubsynlegt ab hafa fyrst gjört grein fyrir æíi þor-

kels kröflu ábr en vér snúum ab dauba Ingimundarsona
,

því

á því eru ekki minni misfellur en á hinu, og sést þab bezt á

samanburbinum vib sögu Hallfrebar, þó bábum verbi sama villan

á, ab þær láta þá Ingimundarsonu lifa miklu lengr en gðbu

h<5fi gegnir. þeir frændr Ottar og Avaldi komu út um daga

Gunnhildarsona
,
og vili menn fylgja sögunni nákvæmt, þá hÖffeu

þeir ekki verib allfá vetr í Noregi er þeir komu út frændr; þab

er fráleitt ab þab haíi verib fyr en árib 965, því þrjá vetr eba

fjóra voru þeir í vestrvíkíng, frá því ab Gunnhildarsynir komu

í land og þartil þeir drápu Sokka víkíng, en Sokki hafbi sjö ebr

átta vetrum ábr brent inni f>orvald skiljanda, föbur Ottars; en

þab var á uofanverbum dögum Hákonar Abalsteinsfóstra" (Hallfr.

s. kap. 1). Ottar fékk, þegar er hann kom út, Asdísar, dóttur

Olafs ab Haukagili, en dótturdóttur Ævars hins gamla, landnáms-

manns, en Avaldi fékk Hildar, dóttur Hermundar, sonar Eyvindar

sörkvis; vér gctum þessa, því í Hallfrebar sögu er Hildr talin

dóttir Eyvindar sörkvis, en Eyvindr andabist í hárri elli um 935,

og gæti því mcb engu mdti stabizt ab Ávaldi , sem svo síb kom

út, ætti döttur hans, enda kallar Landnáma Hildi Hermundar dðttur,

og er þab aubsjáanlega réttara. Hrdmundr halti Sörkvisson átti

og vaxna sonu laungu fyr en þetta, eba um 950. Nú er þab aldr

þcirra systkina Valgerbar og Hallfrebar, og Kolfinnu Avaldadótt-

ur, sem telr eptir
,
og mun ekkert þeirra hafa fæbzt fyrir 967,

og er líkast ab þau sé jafnaldra: Hallfrebr og Kollinna. Svo

segir, ab Hallfrebr væri þá tvítugr er hann lagfei hug á Kol-

finnu; en þab var mjög um sama leiti ab Ingólfr fagri byrjabi ab

leggja ást á Valgerbi Ottarsddttur. þetta hefir því fráleitt gjörzt

fyrir 935, og þab því ab eins, ab Hallfrebr hafi þá verib vart

tvítugr; en nú segir, ab Ingimundarsynir væri þá enn á lífi, og

ekki eldri en svo, ab Jökull beitti þá enn ofsa sínum , líkt og

fyrrum, er þeir deildu vib Finnboga ramma. Vér höfum ab

framan leidt rök ab því, ab Ingimundarsynir hljdta allir ab hafa

verib daubir cr þetta var, en þorkell kraíla var þá orbinn Vatns-

dæla go&i. Sagan um allt þetta er í Hallfrebar sögu svo vel sögb,

og byggb á svo drækum vitnum, ab hana má ekki í minnsta

máta véfengja, og liggr ekki annab fyrir, en ab ætla, ab hér sé
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þeim víxlab þorsteini íngimundarsyni og þorkeli kröflu. þetta

verbr cnn líklegra þar vib, ab Jökull Bárbarson, sonarsonr Jökuls

eldra, var þá frumvaxta er þetta var, en Jökull hafbi í öllu skap-

'yndi afa síns og fylgbi þab nafni, en þorkell krafla var manna
líkastr þorsteini Ingimundarsyni um hógværb og spaklyndi

,
og

lá þab í ættinni, ab á þann hátt var tvískipt um skap þeirra

frænda. þab voru því þeim mun meiri ástæbur til, ab menn

nefndi í sögunni þá þorstein og Jökul, í stab þorkels og Jökuls,

því vér höfum fyrir satt ab þab hafi verib þorkell krafla, sem

niálib sókti á hendr Ottari, og mun varla vera kostr ab leysa tír

þessu á annan hátt. Ekki mega menn furba sig á aldri þeirra
9

Ingólfs og Gubbrands, hve lingir þeir voru, og vera þd synir þor-

steins, og ab þeir eru á reki vib barnabörn Jökuls
;
þab kemr af því,

ab þorsteinn Ingimundarson mun hafa kvongazt mjÖg gamall, enda

var og kona hans föbursystir Víga-Barba, og hafa þeir bræbr bábir

vcrib mjög tíngir, er fabir þcirra andabist. þab mun óhætt ab

ætla, ab Ingimundarsynir hafi vcrib cnn á lífi þá er þeir Ottar og

Avaldi komu út, og vér ætluni víst ab þeir hafi lifab fram undir

975, cn jafnsnart eptir andlát þeirra mun þorkell krafla hafa

orbib formabr Vatnsdæla, þó ekki flytti hann þá þegar ab Ilofs

landi; kemr þab í engan bága vib aldr þeirra Ingdlfs og Gub-

brands, og má vel vera ab þcir haíi lifab eina 12 vetr eptir lát

föbur síns
,
og eptir aldri Valgerbar þykir sem víst megi rába,

ab víg Ingólfs hafi ekki orbib fyr en svosem 988, enda kemr þab

vcl heim vib þab, sem vðr vitum af sögum, ab cinmitt þcssi árin

var mjÖgsvo agasamt af stigamönnum og illvirkjum á fjöllunum

upp af Borgarfirbi. Hólmverjar voru drepnir árib 986, og stendr

þab eflaust í einhverju sambandi vib þetta, er Ingólfr var ab vígi

Hellismanna og fékk þar sár þau, er liann lciddi til bana. þab fór

fjarri ab Vatnsdælir væri aldauba, er Ingdlfr lézt; þá voru uppi

þeir febgar Bárbr Jökulsson og Jökull son hans, og ymsir abrir

af þeirri ætt, og svo allr mágalýbr Vatnsdæla, bæbi Víbdælir og

Bjargsmenn
,
og gjörir þab enn tortryggilegri söguna um þorkel

silfra, því ))ab var hvergi hætt vib, þd þorkels kröflu hcfbi miszt

vib, ab þcir hinir Vatnsdælir mundi láta goborbib gánga úr greip-

um sér í svo ómildar hendr, sem þorkell Bilfri var, og þab án

allrar heimildar, mcb rángsleifni cinni og yfirgángi.

Vér hikum því ekki vib ab telja ríki þorkels kröflu frá svosem

975, og hcíir hann því í nærfellt 40 ár verib Vatnsdælagobi,
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en alla þá stund er þeir lifbu synir þorsteins íngimundar-

sonar, mun hann hafa verife forysta fyrir þeim. Vér vitum ekki

mikife um afkvæmi iþorkels kröflu, og eptir hans dag koma Vatns-

dælir lítife vife sögur. Arnór hét sonr hans
,
og mun hann hafa

haft forráfe eptir dag föfeur síns; þ<5 var Jökull Bárfearson, mófeur-

brófeir Grettis, mest virfer af Vatnsdælum um öndverfea 11. öld.

f>á mun Jökull hafa verife hátt á sjötugsaldri, er Olafr hinn helgi

lét drepa hann (1028). Helga, kona Markúsar á Melum, var í

níunda life komin frá þorkeli kröflu.

Vér viljum afe lokum tala fátt eitt um aldr Hallfrefear. Allt

þafe, sem af honum segir, kemr mæta vel vife þafe sem afe framan

er sagt. þegar lokife var málum hans vife Kolfinnu, fdr hann

utan (um 988) , og haffeist nú nokkra vetr vife í kaupferfeum, eptir

afe fafeir hans haffei flutt sig sufer, og kom aldrei afe landi fyrir

norfean á því bili. Hann kom á þessum vetrum til Hákonar jarls,

og orkti kvæfei um hann, sem enn eru brot til af. þafe hefir verife

nálægt átta vetr afe Hallfrefer heíir hafzt vife í siglíngum, áfer hann

kom vife Agfeanes sumarife 996, hife sama sem þeir Kjartan og aferir
9

Islendíngar; heíír Hallfrefer þá verife hátt á þrítugs aldri, er hann

kom til Olafs konúngs. Vetrinn hinn næsta var hann mefe Olali

konúngi (997), og orkti um haustife (996) kvæfei sitt hife fyrsta

um konung. Tvo vetr hina næstu var hann austr á Gautlandi

og kvongafeist þar (997—999), og átti mefe þeirri konu Hallfrefe,

son sinn. pá var hann enn einn vetr mefe Olafi konúngi (1000),

en fó*r um sumarife út til Islands, hife sama og Svoldar-orusta
9

varfe. A næsta þíngi (1001) deildi hann vife Grís, en fór utan þafe

sumar, og kvafe um haustife erfidrápu sína um Olaf koiumg. Næsta

sumar (1002) kom hann út til Islands og lendi í Leiruvogum og

deildi vife Skáld-Rafn (Gunnl. s. kap. 10, sbr. Hallfr. s.); árife 1005

flutti hann Gunnlaug ormstúngu til Islands, en fó*r utan næsta sumar

(1006) og Gunnlaugr mefe honum. Sífean segir ekki annafe af honum

en afe hann hafi andazt í hafi, fertugr, og heífei hann átt eptir því afe

andast um 1008, en af aldri Hallfrefear ýngra verfer séfe, afe andlát

Hallfrefear vandræfeaskálds heíir orfeife sífear nokkru, því sonr hans var

þá á skipi mefe honum sem frumvaxta mafer, og er því líklegt, afe

Hallfrefer hafi lifafe fram undir daga Olafs helga, og andazt um

1014, og verife þá vel hálffimtugr.

Vér höfum nú rakife tímatal í þessum þremr höfufeættum í

Húnavatnsþíngi
;
enþar voru, sem hvervetna annarstafear, enn fleiri
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settir, sem vel voru í höfbíngja röb komnar, og teljum v|r fyrst

ættmenn Ævars gamla, en hann var í forneskju konúngborinn,

og kominn af Haraldi konúngi gullskegg í Sogni, og er því eigi

kyn þ<5 hann yrbi kynsæll hér á landi, má ætla ab þeir láng-

febgar hafi haft fornt goborb og mikib ríki, og gengib næst Vatns-

dælum og Víbdælum, og til jafns vib þá í mörgu , enda styrktu

þá og mægbir vib Skagfirbínga. þessi ætt komst og síbar til

hinna mestu metorba norbanlands, því Haflibi Mársson var í bein-

an karllegg fjórbi mabr frá Ævari. Libirnir eru ýkja fáir, því

Haflibi andabist 1130, sem í íslenzkum annálum segir; mun hann

og þá hafa verib mjög gamall mabr, vel á áttræbis aldri, því

Márs, fö&ur hans, er getib nærfellt hundrab árum fyr, því hann var

sveitarhöfbíngi í libi Væríngja í Miklagar&i í þab mund ab Haraldr

Sigurbarson kom J)ángab (um 1033). Hunröbr, fabir Márs, lifbi og

um þab leiti abFribrekr biskup kom hér á land (Fms. III, bls. 20. 169),

cn þeir voru þrír bræbr : Skarphébinn, Ulfhébinn og Húnröbr, synir

Vefreybar Ævarssonar, og Gunnhildar, dóttur Eyríks í Gobdölum.

Víg þeirra Skarphébins og Ulfhébins má ætla ab hafi orbib litlu

fyrir kristni. þorkell kraíla er vibribinn þau mál, en Vefreybr

mun þá hafa verib andabr; hlýtr hann þó ab hafi lifab fram-

undir daga Hákonar Hlabajarls, ef ekki lengr, en þú verbr ab gæta

þess, ab hann er sjálfr talinn meb landnámsmönnum (Landn. 3. 5).

þórarinn spaki Lángdælagobi , sem nefndr er í Bandamanna

sögu, var fjdrbi mabr frá Holta, er numib hafbi Lángadal ab neb-

anverbu til mdts vib Ævar. I ætt þeirra beggja, Ævars og Holta,

mun þab hafa verib ab Lángdæla-goborb gekk, og mun þab goborb

hafa verib undirstaban til ríkis Haíliba Márssonar. Aldr jþórarins

spaka kemr mæta vel heim vib Bandamanna sögu, því þórdísi, systur

þórarins, átti Hallddr , son Snorra goba, cn Ilalldúr mun hafa

kvongazt um 1050, er hann var nýkominn utan úr löndum, en þab

var fám vetrum síbar ab Bandamanna saga gjörbist, og cr ab

sjá, sem þórarinn hafi þá verib mibaldra mabr. þab lítr svo út,

sem fleiri í Lángdæla ætt hafi heitife þúrarinn spaki. þórarinn

spaki, fóstrfabir Barba, er líkast ab hafi verib afabróbir hins, en

sonarsonr Holía landnámamanns, og lætr þab mjög nærri, hvab aldr

þóravins áhrærir, því hann var gamall mabr þá er Heibarvíga saga

gjörbist (1014), cn ab hvortveggja sé sami mabrinn, er ekki tak-

andi í mál, því þdrarinn, fdstri Barba, var eldri mabr árib 1014,

en þdrarinn hinn var 40 vetrum síbar, en þab gengst títt vib, ab
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nafn og vi&rnefni ítrekast í ættum, og vi&rnefnin, svo sem ]>au

koma fyrir í sögum vorum, eru a& álfta sem ættarnöfn, me& þeim

hætti, ao mörg ættarnöfn eru tí&um í sömu ætt, og víxlast þau á

af handahdfi, ok koma fram í öorum e&r þri&ja hverjum li&, þegar

mest er, líkt og ormstúngu e&r æ&ikolls nafni& í Gilsbekkínga og

Ví&dælakyni.

f>essar eru helztu ættir í Húnavatnsþíngi
,
og má þa& hera&

heita soguríkast í Nor&rlandi, og meir en til jafns vi& Eyjafjör&,

því þær þrjár sögur: af Kormaki, Gretti og Vatnsdælum, eru me&

höfu&sögum landsins, og Víga-Glúms saga er sú eina saga úr

EyjaíirÖi, er a& gæ&um komist til jafns vi& nokkra af þessum.

Skagafjör&r hefir í þessu falli or&i& mjög afskipta; þa& er þa&

eina þíng á öllu landi , sem engin saga e&a söguþáttr er skrá-

settr í, alla þá stund a& söguöld vor st<5& yfir, nema ef kalla skal

8kagfirzkan þáttinn af þorvaldi ví&förla, sem og vel má gjöra,

því þorvaldr var þa&an ætta&r ; má vel vera, a& til þessa komi

þa&, a& þetta hera& hafi veri& spakara en önnur, og hóglífi rneira

og fri&r, enda voru þar landnámsmenn ílestir mestu vegmenni og

háttprú&ir. Go&dælir voru manna beztir og manna spakastir, en

Hjaltasynir eru ágætir fyrir skraut sitt og stórmennsku
;

þegar

þeir fóru til þíngs héldu menn a& þar færi Æsir sjálfir, svo glæsi-

leg var för þeirra, og erfi þcirra eptir fö&ur sinn er hin st<5r-

mannlegasta veizla, sem haldin hefir veri& hér á landi bæ&i a&

fornu og nýju, enda er hún ágætt í öllum sögum, og hennar

jafnan geti& þá er minnzt er á Hjaltasonu. Allt lýtr a& því, a&

fá vígaferli haíi gjörzt í Skagafir&i alla söguöldina út, og cr

þa& mjog fágætt, enda skipti á sí&an í tvo heimana, því á Sturl-

úngaöld var ekki meira <5aldarhéra& á Islandi en Skagafjör&r; en

alla þá stund, sem fornu landnámsættirnar héldust þar, mun sami

héra&sbragr hafa haldi& sér, og meiri landshelgi veri& hér og fri&r

en ví&ast á landi annarsta&ar; en fyrir þessa sömu skuld mun

hér vera svo snautt uin sögur, og er fátt anna& a& halda sér til en

Landnáma, og hvcrnig ættir eru raktar þar frá þeim er land námu.

I þessu héra&i eru allar ættir svo seint, a& landnámsmenn eru uppi

hér samtí&a sonum þeirra og barnabörnum í ö&rum héruÖum, því

þar sem landnámsmenn ílestir í öörum héruöum önduöust fyrir

930, er alþíngi var sett, og þeir sem lengst liföu mjög skömmu

síÖar, þá er aÖ sjá, sem þeir hafi lifaö hér velflestir fram «í

miöja öldina, og sumir fram á hana ofanveröa, svosem Iljalti,
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og er þab naumast meb felldu, hvab seint þab verbr. Eptir því

sem nú verba bezt rök ab leidd, þá hefir andlát Hjalta ekki orbib

fyrir 970, þó þab komi mjög kynlega fyrir. Ver rábum þetta af

ymsu, og höfum vér drepib á þab ab framan (bls. 249). þab er

ejálfsagt, ab þab er nokkurt vandhæíi á ab ákveba meb vissu aldr

Glúms Geirasonar, en af Reykdælu þykir þó mega rába, sem þab

hafi varla verib laungu fyrir 960 ab þeir febgar voru gjörbir ab

norban, en Gliimr var þá fiuttr vestr í Geiradal, er erfi Hjalta-

sona var haldib, sem sjá má af sögunni um Odd Breibfirbíng

;

og enn fremr vitum vér af sögum Noregs konúnga, ab Glúmr var

í Noregi mestalla daga Haralds gráfeldar; þó má sjá af vísum

Glúms, ab hann var hér á landi árib 969, er Haraldr féll, og

hefir þá verib búsettr vestra og kvongabr, en Glúmr var meb

Haraldi í Bjarmalands-fcrb hans (965). þórbr Ingunnarson, sonr

Glúms, fékk Gubrúnar Osvífrsdóttur um 992, en þar sem hann

er kendr vib móbur sína, þá er ab sjá sem Glúmr hafi andazt

skömmu eptir 970, meban þórbr var enn á úngum aldri, og væri

ekki sagan um Geira í Reykdælu, mætti vel ætla Glúm miklu eldra

mann , enda er og sagt hann hafi kvebib um Eyrík bldböx
,

og

yrbi hann eptir því at vera fæddr fyrir 920, en vér höldum varla

ab þab geti stabizt. Vér höfum því fyrir satt, ab Glúmr hafi ekki

flutzt vestr laungu fyrir 960, en vetrna næstu á eptir varGlúmr utan,

og lýtr þetta ab því, ab Hjalti hafi andazt um 970, og ef til

vill síbar, því hér verbr og ab taka þab til greina, ab synir Hjalta-

sona voru uppi er Grettir kom norbr. þessu er þó þab til fyrir-

stöbu, ab Landnáma telr lljaltasonu meb höfbíngjum eptir landnám,

en þab getr þó ekki stabizt, þar sem ver vitum ab synir þeirra

voru uppi nærfellt 100 vetrum síbar. Enn segir, ab þorvaldr

Hjaltason væri í Fyrisvalla-orustu, en sagan um þá orustu er

svo fomeskjukend , ab vel mætti draga grun á þab, ef ekki væri

tilfærbar tvær vísur þorvalds , er hann orti eptir orustuna. þó
hlýtr þorvaldr ab hafa verib þá af æsku skeibi. þorlaug, systir

þeirra, hlýtr ab hafa verib lángelzt þeirra systkina, því sonrSléttu-

Bjarnar átti hana. Eitt er enn, sem virbist ab koma í mótsögn

vib ab Hjaltasynir haíi lifab svo seint: þar sem gctr um deilu

þeirra vib Oddleif staf, son Flóka Vilgerbarsonar. Oddleifr virbist

ao vera lángt of gamall til þcss, enda er sagan um Flóka nokkub

tortryggileg
; hann þykir fjarska gamall til ab hafa átt systur

Höfba-þórbar, og þab verbr ab vera nærfellt heil öld, sem liggr
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milli hans og Hjaltasona, og getr þetta því ab eins stabizt, ab

þessi Fldki sé allr annar, en sá er fyrstr fann Island (Landn. 3. 11).

þao verbr ekki annab seb, en ab Eyríkr í Gobdölum hafi og

lifab fram á mibja þessa öld. Landnáma (5. 15) telr Gobdæli ásamt

íljaltasonum meb mestu höfbíngjum eptir landnám; þab lítr svo

dt, sem hún líti til sona Eyríks, því fyr er ekki líklegt ab Gob-

dæla-nafnib mundi festast vib ættina, en Eyríkr var andabr, en

hér er þá farib jafnvillt , sem meb Hjaltasonu á sama stab
,

því

Kristni-saga telr þá sonu 1 Eyríks meb höfbíngjum norbanlands þá

er Fribrekr biskup kom hér til lands (981), meir en 40 vetrum

síbar en hitt höfbíngjatalib er, en þetta þykir eigi hvorttveggja geta

stabizt, og er þab þá Landnáma, sem rángt hefir til síns máls.

þeir voru fjdrir synir Eyríks : Hólmgaungu-Starri
,
þorkell, þor-

geir ogHróaldr; synir þeirra voru uppi um öndverba elleftu öld.

I Gobdæla-ætt var mikil gobhelgi, og miklar sögur má geta nærri

ab fylgt hafi ættinni , en því mibr þekkjum ver ekki mikib til

þess. þab hefir verib einhver slík saga, sem Skarphébinn getr í

brigzlum sínum vib Hafr hinn aubga, er hann nefnir þau Stebjakoll

og Eydísi járnsöxu, er numib hafi brott Svanlaugu systur hans,

og mun sagan lík því, sem segir um Svínafellsás íFreysgyblíngaætt.

Frá HÖfba-þdrbi er libatalan nokkub misjöfn. Arnór kerl-

íngarnef, sonarsonr hans, lifbi þá er Fribrekr biskup kom hér til

lands, en Hallddr á Hofi, annar af sonarsonum Höfba-þdrbar, lifbi

nærfellt 50 vetrum síbar, þá er Grettr kom norbr; en þorfinnr karls-

efni, sem þ<5 var ýngri mabr en Halldór, var þvibi mabr frá Höfba-

þörbi. þetta getr og verib, því börn hans voru svo mörg, og

ræbr ab líkindum ab þeirra hafí verib ekki lítill aldrsmunr. Höfba-

menn dreifbust meb mægbum um allt land ab kalla, og er í fám

ættum slík fjölskylda, sem í þessari.

Auk þessara, sem nú eru taldir, þá má nefna Spak-Böbvar,

son Öndótts landnámamanns; hann mun hafa lifab um mibja þessa

öld, og þorvarbr í Asi, sonv hans, cr talinn meb höfbíngjum

norbanlands í Kristni-sögu ; hann byggbi á bæ sínum hina fyrstu

kirkju, cr byggb var hér á landi eptir ab kristnibob var hafib,

árib 984.

Vestan til í Skagaíirbi bjuggu þeir Hlíbverjar, frá Sæmundi

]

) I Kristni-sögu cr misritað: aog þcir Starri bróðir" fyrir:
4i
og þcir

Slani brfibðr" = þcii Störri 6'g bræðr liaus.
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suöreyska, og SkíÖungar, mikil ætt og fjölmenn; þeir eru svo

nefndir eptir SkíÖa hinum gamla, er þeir töldu ætt sína frá í

forneskju. SkíÖúngar deilast í tvær sveitir: frá þeim frændum

Eylífi örn og þorkeli víngni. Frá Eylííi er mcst ætt; synir hans

lifou um mibja þessa öld og fram á hana ofanveröa. þeir voru

allir bræÖrungar: GuÖmundr, faÖir Víga-Baröa, þorvaldr tinteinn, er

átti SteingerÖi, og þorvaldr KoÖránsson, og þykir oss þaÖ vera sönnun

fyrir því, aÖ gjaforö þeirra SteingerÖar og Tinteins hafi oröiÖ nokkru

síÖar en segir í Kormaks sögu, og þó þorvaldr tinteinn væri lítil-

menni, þá var þ<5 ætt hans hin bezta. Mestöll þessi ætt cr aÖ sjá

sem flutzt hafi vestr í Hunavatns þíng, og má meÖfram hafa ráöiö

því þaö , er þorsteinn íngimundarson mægÖist inn í hana. Fjdröi

maÖr frá þorkeli víngni var Styrmir, ufaÖir Halls", er var einn

af þeim bandamönnum; má sjá, aÖ þeir lángfeögar hafa komizt

aÖ Víödæla eÖr Áverja goöorÖi
,

því Styrmir er sagt í Banda-

manna sögu aÖ byggi aÖ Asgeirsá. þorvaldr Asgeirsson bjó"

þar um 1035; hefir því þorvaldr veriÖ andaÖr þá, er Banda-

manna saga hefst. þaÖ þykir auösætt á mörgu, aÖ þetta sé

allr sami maÖr, sá Styrmir, er Landnáma nefnir (3. 6), og sá

sem getr um í Bandamanna sögu ; Hallr er nefndr sonr beggja

(Bandam. s. bls. 29), enda er Halls nafniÖ gcngt í þessari ætt,

því svo het og bróöir Víga-Baröa, en síöan koma fram í ættinni

bæöi Hallr'og Hallbera optar en einu sinni, og er í Landnámu

rakin ætt frá Styrmi og til Melamanna, og heíir svo lengi haldizt

þessi ætt þar í heraöi. Viö tímann kemr þaö og vel heim, aÖ fjdröi

maÖr frá landnámamanni skyldi lifa um miöja elleftu öld og eiga

þá vaxinn son. þaö lítr enda svo út, sem Ofeigr karl á Reykjum

í MiÖfiröi hafi og veriÖ lángt fram í ætt viÖ Styrmi, og hafi hann

veriÖ af hinni sömu SkíÖunga ætt, því Skíöi er nefndr faÖir hans,

þó* ekki væri gott í frændsemi mcö þeim Styrmi.

Úr Svarfaöardal höfum vér ekki alllitlar sögur. Svarfdæla

segir frá byggíngu dalsins, síöar tekr viÖ þáttr þorleifs jarla-

skálds, en allra síÖast er saga Valla-Ljóts. En hvaö tveimr hin-

um fyrstu viövíkr, þá eru þær svo blandnar og ýktar, aÖ nu er

vandhæfi aö lesa sundr rett frá raungu. Vér veröum aÖ gæta

þcss, aö SvarfaÖardalr byggÖist út Naumudal í Noregi, en þaÖ er

tröllaleg byggö og stdrskorin, og í Naumudal voru einna ramm-
^star forneskjuættir , sem vör þekkjum, og náskyldar Hrafnistu-

uiönnum; má sjá þessa töluveröar menjar í sögum þeim, sem
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vér höfum ur Svarfabardal. Fæstu af því sem scgir í Svarfdælu

vcrfer komib heim vib rétt tímatal, og liggr þá næst vib ab halda,

ab eldri sögum sé hér blandab saman vib, sem gjörzt hafa í forn-

eskju. þegar litib er á sjálfa söguna, er og sem tveim umferb-

um sé slengt saman. I Svarfdælu er sagt frá þorsteini, syni

þorgnýs jarls í Naumudal, og hvernig hann drap Ljdt hinn bleika,

og eignabist síban Ingibjörgu, ddttur Herraubar jarls á Gautlandi.

þdrdlfr er nefndr brdbir þorsteins. Nú vantar lángan kafla í

söguna, eptir ab þorsteinn hafbi fengib jarlsd<5ttur, og byrjar aptr

ab segja frá er þorsteinn svörfubr var kominn til Islands. þab

verbr í rauninni ekki fullsannab, hvort svo hefir stabib í sögunni,

ab þorsteinn þorgnýsson sé hinn sami og þorsteinn svörfubr, sem til

íslands fdr; víst er þab, ab íLandnámu er ætt hans talin allt öbru-

vísi ; hann er kallabr sonr Raubs ruggu, og átti Hildi, ddttur þráins

svartaþurs. Sama tvíbendan er um Ljdtdlf goba, og eptir sem

rába má af ættum, sem frá honum eru taldar, þá verbr ekki

annab séb, en ab hann haíi lifab fyrir Islands byggíngu, því þdrbr

knappr, landnámsmabr, átti Æsu, ddttur hans, og er Ljdtdlfr á þann

hátt samtíba Birni á Haugi, föbur þdrbar knapps, og er þab sama

og hann hafi lifab £ forneskju. Bruni hinn hvíti, sonr Háreks

Upplendíngajarls, átti Arnðru , sonardöttur Ljdtölfs goba (Landn.

3. 11). Vér sjáum því, ab Ljótólfr er talinn jafnvel tveim

libum fyr en landnámsmenn ; hann er enn fremr í Svarfdælu

kallabr Nefglitason (sonr Hrdlfs nefglitu; Svarfd. bls. 138, vísa

Klaufa, bls. 152, virbist og ab sanna þetta), en Bárbr digri er

nefndr afi hans; þab verbr því varla annab séb, en ab hann hljdti

ab vera allr annar mabr, og miklu eldri en Ljdtdlfr Alreksson,

Hrappssonar, er ut kom fyrir austan og kallabr er Svarfdæla gobi

(Landn. 4. 1). Rángt er þab í Svarfdælu, er Valla-Ljdtr er

kallabr sonr Ljdtdlfs, því aubsætt er, ab ein 100 ár liggja milli

Ljdtdlfs, er var aíi konu Bruna hins hvíta, og Valla-Ljdts, sem

lifbi lángt yfir kristni, enda er Ljdtr í flestum handritum af Valla-

Ljdts sögu kallabr son Bersa goba, ebr Alfsson (Valla-Ljdts s. bls.

207), og er líkast til ab hann sé sonarsonr Ljdtdlfs Alrekssonar.

Eyglu-IIalli, sem Ljdtr drap, var og fjdrbi mabr frá þorsteini

svörfub; ber því ab rétta þab sem sagt er ab framan bls. 259.

þab verbr ekki varib, ab sagan um Klaufa 1 er svo forynjuleg,

') Sogurnar um An og Klaufa munu vera skyldar, enda eru baðar ættaðar

úr Naumudal; sjalT nöfnin viröast að benda til þess.
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a& þa& er líkast a& eldri saga úr Naumudal sé hér heimfær& uppá

Island; allar vísur í Svarfdselu eru og mjög forneskjulegar. Ekki

er síbr kynleg sagan um Ingveldi fagrkinn og hrakníngar hennar,

svo og sagan um hrakníng Skí&a, og or&tæki&, hvort nú sé 4t
fullt

skar& í vör Skí&a." Ingveldr rau&kinn er nefnd íLandnámu kona

Böggvis , en bæ&i þessi nöfn koma tí&ar fyrir í Svarfdæla ætt.

Karl hinn úngi er sagt a& ætti börn me& því nafni (Svarfd. kap.

30). Vili menn taka Svarfdælu sem sanna sögu, þá er fátt á

henni a& græ&a, og ver&a menn ekki a& fró&ari hva& landnámum

vi&víkr ; en sem fornsaga er hun mjög merkileg. Til merkis um,

hve lauslega sagan er skeytt vi& tímatal, er þa& eitt me& mörgu,

er sagt er, a& þórdís, ddttir GuÖmundar gamla (ríka) á Mö&ru-

völlum, hafi veri& heitin Ljótó'lfi (kap. 20), en þ<5rdís giptist Sörla

Brodd-Helgasyni einum hundra& vetrum cptir landnám (Ljó*sv.

8. kap. 5).

þáttrinn af þorleifi jaiiaskáldi er þessu mjög nákominn. Hér

ber og a& sama brunni, a& menn ncy&ast til aÖ álíta, sem tveir

hafi veriÖ me& þessu nafni, og hafi annar þeirra lifa& í forneskju.

þa& er fyrst, a& í Snorra eddu og konungasögunum eru tilfær& tvö

crindi úr drápu, er þorleifr Rau&fcldarson orti um IJákon jarl.

A þessum vísubrotum ver&r sé&, a& sá þoiieifr hefir veri& aldavinr

Hákonar, og veri& me& honum í öllum herfcr&um hans. þar segir

a& Hákon hafi usenda O&ni níu ö&línga", má og telja til, a& svo

margir voru jarlar og konúngar þeir til samans , sem Hákon réÖ

bana; enn fremr segir þorleifr, aö hann hafi í orustum haft
t(g(5&a

forustu í Hákom ,,

; kvæöiö mun ort eptir 980, og ef til vill ekki

fyr en 990, og þaö liggr í augum uppi, a& þessu ver&r me& engu

móti komið heim vi& söguna um þorleif, sem JarlsníÖ orti. þessu

cr enn fremr til sönnunar, a& kvæöi þovleifs um Svein tjúgu-

skegg hlýtr aö vcra ort eptir dauÖa Hákonar jarls
,

því í stefinu

segir aö Sveinn hafi
ttopt meö ærni giptu guÖs roÖiÖ branda á

Englandi" ; sbst á því, a& kvæ&iö er fyrir víst ort eptir aÖ Sveinn

hafÖi fariö sína miklu herferö til Englands (992—994), og oröa-

tiltækiÖ:
tt
öÖlíngs himins roöla" (= guös), virÖist berlega aÖ sýna,

a& kvæ&iö sb ort í kristni; getr því me& engu móti sá þorleifr,

sem þetta kvæ&i orti, hafa veri& drepinn af völdum Iiákonar

jaiis; en hitt er jafnvíst, a& til hefir veri& gömul saga um þor-

leif, bró&ur Ingveldar fagrkinnar, er ort haf&i Jarlsníö, og er

tilfært erindi úr þokuvísum, en þa& var mi&hlutinn af ní&i þessu,
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en síban vakti Hákon mann upp, og lagbi sá þorleif til bana meb

spjðti. Til þessa lýtr'þaö, sem Svarfdælu segist frá um fæbíng þor-

leifs, ab króklykill kom vib sveininn svo ab dreyrbi úr, og er sagt ab

íngveldr fagrkínn systir hans hafi þá mælt: usjá ben markar spjóti

spor" (Svarfd. kap. 11), og á þetta án efa ab vera fyrirbobi um
daubdaga hans á síban, ab hann mundi vera lagbr geiri til bana.

þegar vér nií vitum ab þessi ætt var úr Naumudal, í nánd vib

þá Háleygja-jarla
, þá liggr næst ab halda, ab sá Hákon jarl,

er þoiieifr kvab níb um, hafi lifab miklu fyr
,

og er líkast

ab þab se Hákon jarl Grjótgarbsson , sem þar er litib til; en

þetta gat svo aubvekllega farib milli mála, því sá þoiieifr, sem

lofkvæbin orti um þá Svein konúng og Hákon jaii , mun eflaust

hafa verib ættabr úr Svarfabardal
,

og af hinni sömu ætt, og

bendir Sveinn konúngr til þess í vísu sinni. Víst mun þó* eríi-

drápa Hallbjarnar hala vera ort hér á landi, og sest af henni, ab

menn svo snemma töldu þoiieif uhaugbúa" og
< t
fornmann", og

hafa menn sýnt haug hans norbr af lögbergi á alþíngi.

þab má því svo ab orbi kveba, ab í Svarfabardal byrja ekki

sannar sögtir ab mun fyr en meb Valla-Ljóti , nema þab lítib

sem í Landnámu stendr, og er þó* ab sjá, sein þab sö jafnvel

nokkub blandab; en nöfnin vita menn þ<5 : ab þorsteinn svörfubr

nam dalinn, og ab Karl hinn raubi hét sonr hans.

Inn í Eyjafirbi bjuggu, sem kunnugt er, ættmenn Helga

magra, og kvíslubust þar í margar greinir, og laut allr Eyjafjörbr

þeim frændum, nema Svarfabardalr einn. Möbruvellíngar og þveræ-

íngar eru tveir hinir stærstu ættbogar frá Helga hinum magra. Af

þveræíngum höfum vér eina sögu um þetta leiti, en þab er Víga-

Glúms saga, en af Möbruvellíngum enga; þó er Eyjúlfr Valgerb-

arson talinn meb mestu höfbíngjum á landi er alþíngi var sett,

og kemr hann allvíba vib sögur. I öndverbu bjó Aubun rotinn, afi

Eyjúlfs, íSaurbæ, en Haílibi, er var einn af sonumHróIfs í Gnúpu-

felli, bygbi fyrstr bæinn ab Möbruvöllum og bjú þar til elli, en

seldi síban í hendr Eyjúlfi frænda sínum. Eptir aldri Haíliba

hefir því ekki Eyjúlfr komizt ab Möbruvalla landi fyr en svosem

950, en í Saurbæ bj<5 hann þángab til, og þar bjó eptvr hann

Einar, sonr hans, þángab til hann komst ab þverár landi, er hann

tók af Glúmi. Aldr Eyjúlfs getum vér ekki nákvæmt ákvebib.

Vér vitum ekki meb vissu, hvort Aubun rotinn fékk Helgu hér á

landi, ebr fyr en Helgi magri kæmi út, og væri Helga raeb eldri
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dætrum |hans; þ<5 hyggjum ver ab svo sö, því Eyjíílfr mun hafa

orbiö nokkuo gamall mabr, þareb svo segir, ab hann byggi á Jór-

unnarstöbum lánga æii ábr liann flyíti ab Möbruvöllum. J>ao mun
varla fara fjarri ab setja, ab Einar fabir Eyjúlfs se fæddr um
890, og væri ]>á Eyjúlfr fæddr um 915, og hefbi hann eptir |)ví

orbib sjötugr máor, cba þar nálægt, og lætr þá nærri ab hann tæki

mannvirbíngu skömmu eptir ab alþíngi var sett, þó varla yrbi

hann fyr en síbar yfirbátr allrar ættar sinnar um fjörbinn ; bar

margt til þess, ab þab gjörbist aubvelt: Ingjaldr ab þverá, öldúngr

mesti og ríkmenni, andabist um )>ab leiti (um 940), en Eyjúlfr,

sonr lians, lifbi fá vetr síban
,
og var þá sú grein höfublaus, á

meöan Glúmr var í æsku, og hann mun ekki hafa komizt til fullr-

ar virbíngar fyr en svosem 970, og var þab nokkub á ofanverb-

um dögum Eyjúlfs. Um dauba Eyjúlfs vitum vðr gjörla. Hann
lifbi þegar Fribrckr biskup kom hðV til lands. Kristnisaga telr

hann mcb mestu liöfbíngjum á landi þá (Kr. s. kap. 1), og þab

segir í mörgum sögum , ab biskup primsigndi hann (Kristni s. k. 1;

Valla-L. s. kap. 3). þessu er og til styrkíngar þar sem segir, ab

Eyjúlfr var á lífi cr Haraldr Gormsson sendi Finninn til Islands.

þegar hann kom utan ab Eyjafirbi , kom á rnóti honum fugl svo

mikill, uab vængirnir tóku út yfir fjöllin beggja vegna, og fjöldi

annara fugla bæbi stórir og smáir — þá var Eyjúlfr Valgerbar-

son í Eyjaíirbi ,, (Hkr. Ólafs Tr. s. kap. 38). þetta var kynfylgja

Eyfirbínga. þessu til cnn frelcai i styrkíngar má tilgreina , ab

þegar Islendíngar oríu níbib um Harald, en þab var á sömu miss-

erum og sagan segir ab Finnrinn hafi farib 1 1 1 Islands, þá er til-

færb cin vísa eptir Eyjdlf, er hann kvab þá er hann sá húskarl

sinn selja Öxi sína fyrir feld grán, en Haralds var von til landsins

(Jómsv. s. kap. 13). þetta gjörbist, scm fyr er sagt, 978—980,

og höfum vcr hcr vissa sögu fyrir ab Eyjúlfr var þá á líli. En

Fribrekr biskup kom til Islands 981. Nú segir í Valla-Ljots sögu

(kap. 3), ab Eyjúlfr drukknabi sköminu síbar í Gnúpufellsá; hcfir

hatiii þá andazt um 985; þykir þab og vel koma vib Víga-GIúms
8<>gu, ab Eyjúlfr hafi andazt um sania leiti, cbr heldr nokkru fyr

ei i Hrísátóigsfundr var. Um aldr þcirra sona Eyjúlfs getum vcr

^oruizt ]>ab næst, ab Gubmundr ríki andabist 1025, öjidvcrt ár,

öh Einar lifbi þcirra lengst. Ey.júlfr Valgerbarson mun ckki hafa

verib svo mjög úngr, er þeir bra;br voru fæddir. Aldr G'ubmundar

26
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ríka má bezt marka af aldri Halldórs, sonar hans, sem var einn

af þeim Islendíngum, sem var í Noregi sumariÖ 996, og sem OlalV

konúngr tók í gislíng. Halldór mun þó þá hafa verib mjög úngr,

og fyrir innan tvítugtj eöa á aldr viÖ Kjartan, og mun hann ekki

fæddr fyr en svosem 978, og hefir hann þá fariÖ 18 vetra utan,

sem opt var títt. Hann mun og vera elzlr bama Guömundar ríka,

og mun GuÖmundr hafa átt hann ííngr. Síöar en 955 getr þó

Guömundr ríki ekki veriÖ fæddr, og eiga vaxinn son 996, en

fyr hyggjum yfer þ(5 ekki aö hann sé fæddr og hvorugr þeirra

Einars, enda eru þeir í ílesta liöi fjórÖu menn frá landnáms-

mönnum, og ekki er þess heldr getiÖ, aÖ Guömundr ríki yröi svo

geysigamall maÖr. þeir hafa því veriÖ vel ))rítugir bræÖr, er þeir

hófu deilur sínar viö Víga-Glúm. Af aldri Jórunnar, dóttur Ein-

ars, má og nokkuÖ marka: hún mun hafa veriÖ elzt barna hans

;

meö vissu vitum vér ekki , nær hún giptist þorkeli Geitissyni ; í

Vopnfiröíngasögu er auöséö, aö þaö er sett ofsnemma, þvíþar segir,

aö þaö hafi veriÖ fyrir bardagann íBöövarsdal (989); en þaö getr

meÖ engu móti staÖizt viö aldr Einars, aö hann ætti þá vaxna

dóttur; en missögnin kemr af því, aö í þeirri sögu er GuÖmundi

ríka blandaÖ saman viÖ deilur þeirra Geitis og Brodd-Helga, og

munum ver síöar sýna aö þaö er rángt, og er fariÖ feÖgavillt,

því viö deilur sona þeirra var hann riÖinn: þeirra Bjarna og þor-

kels í Krossavík; þó er þaö víst, aö þaö var fyrir víg Helga

Ásbjamarsonar (1005) aÖ þorkell fékk Jórunnar, og mætti ætla aö

þaö hefÖi veriÖ svosem þrem vetrum fyr, eöa 1002; hefÖi Einar þá

veriö fimmtugr, og kemr þaö í líkan staö niÖr og aldrllalldórs. þetta

lætr því nærri á allar lundir, og í sögum vitum vér ekkert er

því geti veriÖ til hnekkíngar, aö jxeijc bræÖr Guömundr og Einar

þveræíngr hafi veriÖ svo á aldr komnir, sem hér er sagt.

Nú komum vér þá til Víga-Glúmssögu. Ingjaldr var einhver

göfgastr barna Helga hins magra; hann mun og vera einna

elztr barna Helga, og á aldr viö Hrólf í Gnúpufelli, og mun hann

hafa komiÖ kvongaör út. Hann átti Salgeröi, sonardóttur Ölvis

barnakarls
;
getr varla annaÖ veriÖ, en þaö haíi gjörzt fyrir vestan

haf. þegar nú er miÖaö viö Víga-Glúmssögu , verör hiÖ sama

uppi á baugi. Sagan hefst um öndverÖa daga Hákonar konúngs

Aöalsteins-fóstra. Svo segir í sjálfri sögunni , aÖ þá væri hann

konúngr er Eyjúlfr kom utan ; í fyrsta tilliti kann aÖ virÖast,

sem þetta inuni rángt í sögunni, og sé þaÖ fyr aÖ sagan byrjar;
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þ'd skulum vfer sjá, ab varla er svo. þá var íngjaldr ua1drabr

nijög", er sagan hefst
,
og andabist á þeim vetrum, sem Eyjúlfr

sönr hans var utan. Vér hbTum ábr leidt líkur ab um aldr Helga

magra, og mun þab víst, ab elztu börn hans muni ekki eldri en

frá 870, og kemr þab því vel heim vib þetta, ab hann haíi andazt

sjötugr um öndverba daga Hákonar konúngs, fyr má þab ekki vel

hafa verib, og þab því síbr, sem ver hér höfum viss orb sög-

nnnar fyrir oss, en heldr ekki má ætla þab síbar en um önd-
verba daga Hákonar, því þá þokast allt of nær kristni. Nú er

aubvelt ab telja fram eptir sögunni : Eyjúlfr fór utan hérumbil

935, og var utan 4 vetr eba 5 (935— 940), og á þessu bili and-

abist Ingjaldr. Eyjúlfr Iifbi síbán skamma hríb; Glúmr var ýngstr

af þeim sonum hans; mun hann því vera fæddr nálægt 945.

'líinn fdr 15 vetra utan ; næsta sumar drap hann 8igmund, og

reisti þá bú ab þverá. Ab eptirmáli á næsta þíngi 962 veittu

honum þeir frændr hans: Teitr á Mosfelli Ketilbjarnarson og Gizur

hvíti, sonr hans, og Asgrímr Elliba-Grímsson , vinr og venzla-

niabr Eyíirbínga, því ábr hafbi Helgi magri geíib land Ásgrími

Ondóttssyni, föbur Elliba-Gríms. Nú má taka mark af þessu: As-

grímr var systursonr Gizurar hvíta, en þð nokkrum árum eldri

en hann
,
og á aldr vib Njál, og mun hann vera fæddr um 935.

En Gizur er fráleitt eldri en ab hann sé fæddr 940. Nú er þetta

hib fyrsta sinni ab þcir koma vib sögur Gizur og Asgrímr, og má
þetta vera vottr þess, einkum hvab aldr Gizurar hvíta snertir, ab

Glúmr hefir ekki komib ab þverárlandi fyr en hér greinir. þessu

er enn fremr til styrkíngar þab , sem segir um abrar landnáms-

^ttir þar í firbinum, um þab leiti ab Glúmr h<5fst íil mannvirb-

nigar, svosem aldr þ(5ris á Espihóli Hámundarsonar. þórir mun
feddr í þab muncl, er Helgi magri kom híngab út, og Ingunn,

dóttiY hans, meb honum, sem þá var gipt Hámundi. Nú segir

Syo, ab þórir væri þá blindr og örvasa, er Glúmr hafbi nokkra

yetr búib ab .þverá, og fyrst byrjubu skráveifur þeirra Esphæl-
U1ga og þveræínga; ætlum vér ab þá hali þórir verib nær átt-

raebu (890—970). Nú er ab gæta bins, hve lengi Glúmr muni
hafa búib ab þverá. Hér er margt vib ab stybjast: aldr barna

Qhíms, og ýmissa annarra. Vér œtlum þab varla ýkt, ab lítib

sk°rti á 30 vetra, ab Glúmr hafi búib þar, fram ab Hrísateigs-

bardaga, en sjálfsagt vel 30 vetra ab hann bj<5 þar alls. .Hér er
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þá fyrst ab miba vib aldr þcirra fóstbræbra, Arngríms og Steinólfs.

Febr þeirra kvongubust ab rábi Glúins, og raeb abstob og fylgi

hans, og hafbi hann þá verib nokkra vetr ab þvcrá, og var

kominn til fullrar raannvirbíngar. Telr þá cptir aldr þeirra fóst-

brœbra : Arngrímr var tveim vetruin elclri en Steinólfr; en bábir

urbu þeir þó fulltíóa menn, og varb Arngrímr kvongabr. En vetri

eptir víg Stcinólfs varb Hrísateigsfundr. Nú ef menn leggja saman

aldr Arngríms (rúm 20 ár) og vetr þá, sem Glúmr haf&i búib ab

þverá, ábr en fa&ir Amgríms kvongabist, og enn þenna eina vctr

eptir dráp Steinólfs, þá geta þab ekki orbib öllu færri en 30 vetr.

Af aldri þeirra barna Glúms er hib sama ab rába. þorlaugu

dóttur sína gipti Glúmr norbr í Keykjadal Víga-Skútu. þetta gjörb-

ist um daga Eyjúlfs Valgerbarsonar, því hann var vibribinn þessi

mál. Nú skildi þorlaug vib Skútu bónda sinn, og hófust þaban

deilur meb þeim Glúmi, og gjörbist alit þetta fyrir Ilrísateigsfund.

þab mun þó hafa verib á efstu árum Eyjúlfs, ab Glúmr gipti

þorlaugu norbr þángab, því Már sonr Glúms er sagt ab J)á væri

18 vetra. Nú cr líklegt ab Már sc elztr sona Glúms, og mætti

hann vel hafa fæbzt hcrumbil 965, hefbi þá þetta gjörzt ná-

lægt 983, cn síban bjú þú Glúmr marga vctr ab þverá, því fyrst

varb skilnabr þcirra Skútu og þorgcrbar
; þó munu þau hafa búib

rajög skamma hríb saman ; en síban hófust deilur þeirra Glúms,

og gjörbist allt þctta þó mcban Glúmr var á þvcrá, og fyrir

Hrísateigsfund (Reykdæla kap. 24). Af Vigfúsi Víga-Glúmssyni

er sama ab segja : Hann hafbist i'yrst vib í íurum
,
og var far-

mabr mikill. Síban byrjabi missætti hans vib J3árb, og vígBárbar;

stób á ]>ví 3 vetv, þá féll sekt á Vigfús, og Hbu svo sex vetv

enn, ab hann var á laun meb föcur sínum , ábr Hrísateigsfundr

varb. þó nú Vigfús haíi itrjög úngr lagzt í utanfarir, þá hiýtr

hann þó ab haí'a verib hállþrítugr, þá er Ilrísateigsfundr varb,

þegar bætt er vib þcssum 9 vetrum, sem nú er gctib
,

og þab

því ab eins, ab hann haíi verib vart tvítugr, er hann drap Bárb

og féll í sckt. þab sem í annálum segir af Glúmi kemr ekki

vel heim vib þetta. þab cru tvö atribi úr æíi Glúms, sem þar cr

getib: þess er hann drap Sigmund, og svo þess, er Hrísateigsfundr

varb. Hrísateigsfundr er þar sagt ab haíi orbib árib 983, en

víg Sigmundar 944. þab má nú rcyndar sjá, ab her er haft

tillit til ))ess, sem segir af Glúmi, ab hann væri 20 ár raestr

höfbíngi í Eyjaíirbi, en abra 20 svo, ab engir komust mcir en
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til jafns vib hann
,
og hcfír sá sem annálana ritabi skilib þctta

svo, sem Glúmr hafi 40 vetr búib ab þverá, og talib frá Ilrísa-

teigsfundi, því síban hnignabi hagr hans; þab mun því ab eins

vera síbara árstalib (983), sem vert er gefa gaum, og má vera,

ab sá sem ritabi hafí vitab eitthvab því til sönnunar, sem ver nú

ekki vitum; en eptir sem vér nú getum bezt séb, þá er margt

sem mælir meb því, ab sú orusta hafi orbib síbar. Vér höfum getib

þess, sem leiba mætti af aldri þeirra barna Glúms, og veru Glúms

ab þverá, þegar mibab er vife utanferb Eyjúlfs föbur hans ; en

þab, sem oss helzt þykir ab megi taka mark á, er aldr Eyjúlfs

V algerbarsonar , sem ver vitum ab lifbi fram undir 985; en þab

er aubséb, ab hann var andabr er þessi tíbindi hófust, því ella

mundi hans eflaust getib
,
og sagan segir Iíka sjáíf, ab Hallbera,

kona hans, var þá komin ab Hanakambi og frá Möbruvöllum.

þegar nú litib er til alls þessa, ætlum vér varla ab Hrísateigs-

bardagi haíi orbib öllu fyrir 990. Ghímr mun og vart hafa verib

svo ýkja gamall , er hann fór frá þverá, og vart verib meir en

hálfscxtugr
,

því þab var laungu síbar, ab hann barbist á Vabla-

þíngi. I sögunni segir, ab h&tin byggi einn vetr ab MöbruvöIIum

í Jlörgárdal eptir ab hann f<5r frá þverá, en síban tvo vetr í

Myrkárdal, og segir svo, ab hann kvæbi, þá er hann fór þaban og ab

þverbrekku í Oxnadal, vísu sína, þar sem hann segist vera sextigi

vctra 1
; er þá annabhvort, ab vísan er ort nokkru síbar, eba þá

hitt, ab Glúmr er fæddr rúmlega fyrir 940, og ab sagan hefst um
930, ebr nokkru fyrir daga liákonar Abalstcinsfóstra, og verbr ekki

varib, ab aldr Glúins verbr nokkub eblilegri vib þab, en ekki haggar

þctta á neinn hátt tímanum fyrir Hrísateigsfundi. þab má enn

íinna eina sönnun fyrir því, ab Glúmr hafi seint flutzt frá þverá,

en þab er aldr þorvalds tasalda. Hann var 18 vetra í Hrísa-

teigsbardaga, en síbar er hans getib, er hann fór utan, og Olafr

konúngr sendi hann til Bárbar, ab boba honum kristni, en ])ab

var árib 998 (Fornm. s. II. kap. 200); er aubsfcb á vísu Bárbar,

ab þorvaldr heíir þá verib únglegr sýnum 2
,
þd var hann þá kvong-

abr, og heíir þab gjörzt á þcim vetrum, sem libu inilli þessa og

') Svo verðí að skilja vísuna, þó orðin í síðara hluta hennar séu nokkuð

^^afbökuðr' '
L'*' '

: • *
:, m' .<5C'*J*-§§

a
) Bárðr kallar þorvald uskozkan skalp^rana" (íaðskcgglíng ?) , og kvaðst

hafa hugsað, að liann mundi cinn ráða við slíkan, scm hann var.
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Hrísateigsfundar. Enn er Gldras getib í þættinum af Ögmundi dytt;

hann f<5r iitan 994; þá cr sagt aft Glúmr byggi ab þverbrekku

;

enn var Ogmundr tvo vetr á Islandi, og fór aptr utan 996, og

þá gjörbist saga hans og Gunnars helmíngs. þetta þarf þ<5 ekki

ab taka örara en svo, ab Glúmr hafi á þeim misserum farib frá

þverá, eba verib nýkominn þaban. þcgar vér nú enn fremr hyggj-

um ab aldri Glúms, þá verbr og varla gjörlegt ab setja aldr hans

öllu síbar. I sögunni kemr Glúmr einum mannsalclri fyr fram

en þeir Gubrnundr ríki og Einar þveræíngr, enda eru þeir jafn-

liba hann og Eyjúlfr, og eru þeir Glúmr réttir þrímenníngar
,
því

má ekki ætla, ab þeirra hafi verib svo geysimikill aldrsmunr,

og mun Glúmr hafa haft allt ab 20 vetr yfir þá bræbr, sonu

Eyjúlfs; enda komst Glúmr til mannvirbíngar nærfellt um sama

leiti og hinir fæddust. Einar þveræíngr bjó í Saurbæ ábr en hann

kæmist á þverárland
;

þ<5 mun rángt, þar sem sagt er, ab Hlenni

hinn gamli byggi í Saurbæ, er Fribrekr biskup kom til Islands, því þá

hyggjum vér víst, ab Glúmr hafi enn búib áþverá; Kristnisaga telr

hann og meb Iiöfbíngjum norbanlands árib 981 , en getr ekki uin

bústab hans. Enn er þab sem segir um aldr Glúms, ab hann yrbi

örvasa og blindr, og dæi þrem velrum eptir ab kristni var lög-

tekin hér á landi, og væri hann þá biskupabr af Kol biskupi ; en

vér vitum mcb vissu , ab enginn útlendr biskup var hér á landi

svo litlu eptir kristni
;
því Ari fróbi telr upp alla útlenda biskupa

hér á landi uat sögu Teits", og telr þá í sömu röb og þeir voru

hér á Iandi. Fribrek fyrstan, hann var einn hér í heibni
; þá

Bjarnharb hinn bókvísa 5 ár; en Kol þarnæst u fá ár". Bjarnharbr

vitum vér ab var hér á landi um öndvevba daga Olafs helga (héi-

umbil 1015— 1020), en Kolr var síbar, og hann var vetr meb

Halli í Haukadal. ^etta er bezti leibarvísir, því Hallr reisti þrí-

tugr bú í Haukadal eptir sögn Ara sjálfs, eba sumarib 1025. Nú

hefir því Kolr biskup komib híngab litlu fyrir 1030, og verbr ckki

varib, ab þab er nokkub kynlegt, ab Glúmr skyldi þá vera á líli,

en sagan segir svo, og þornm vér því ekki öldúngis ab fortáka

þab, en sé þab satt
, þá heíir Glúmr orbib níræbr mabr, og J)ab,

sem kynlegast þykir, ab hann hefir eptir [jcssu lifab Gubmund ríka,

sem andabist 1025, og er sú saga nokkub tortryggileg ; en víst

er þab, ab Glúmr heíir orbib gamall mabr; ualdr bölnar mjög

skaldi", segir hann sjálfr í einni vísu sinni; efri hluti æfi hans

var og mjög erfibr, og getr hann þess í sömu vísu, ab hann
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bar hugmób mikinn yfir því, ab geta eigi hefnt Gríms eyrarleggs:

( tiUt er á jörb of orbib", og kvebst hann þá hafa lifao sitt hií)

fegrsta: ulioio er mest hib meira, mitt líf".

Ef ver nu mættum tiltaka höfubatribin í æfi Gliíms nokkub

af handa hófi , án þess ab rígbinda sig ofmjög vib orb sögunnar,

þá mætti setja fæbíng hans litlu fyrir 940, en hann hafi reist

bú ab þverá litlu fyrir 960; Hrísateigsfundr vel 30 vetrum síb-

ar 988—990; fiutt sig frá þverá 992—994, en andazt 1010-

1015, því oss þykir ekki líklegt, ab hann hafi lifab öllu lengr.

þeir 40 vetr, sem sagt er hann hafi verib höfbíngi mestr í Eyja-

Brbi, mætti telja frá 960— 1000; 20 hina fyrstu var hann mestr

höfbíngi, 960—980, en alla þá stund lifbi Eyjulfr Valgerbarson

;

síban hófust upp ])eir synir hans, og þá byrjar annarr kaflinn í æfi

Glúms, sem ekki er fullt svo veglegr sem hinn, en þ<5 svo, ab hann

helt alla þessa stund ríki síhu, og vib lok þess tímabils (litlu fyrir

1000) hyggjum vér hann hafi kvebib vísu sína, er vér gátum, og hafi

hann þá verib sextugr ab aldri. þab er einstakt, hvab fáir libir

eru frá Glúmi og ab Sturliínguin, því Már, sonr Víga-Gliíms, er

ekki nema lángaíi Hvamm-Sturlu, og gengr þetta næst ætt Hafliba

Márssonar, en hér koma þó nærfellt 50 ár á hvern lib.

Vér konuim þá ab lokunura til Reykdælu ; en þab er eina

sagan sem vér höfútn ur þíngeyjarþíngi
,
og er hiin mest um þá

Reykdæli, en lítib eitt kemr hiín Ljósvetníngum vib; sögunni víkr

og mjög til Eyjafjarbar. þessi saga gjörbist mestöll um daga

Eyjúlfs Valgerbarsonar. Mjög er nií torvelt ab ákveba meb vissu

bvab eina í hehni
;

sagan er óskipulega sögb, og orbfæri ekki

bib bezta
,

og þab er raunar ab eins eptir ættum ab talib verbr

til, nær sagan hafi gjörzt, en í öllum fyrri hluta sögunnar, fram

ab vígi Askels goba, voru uppi synir og sonasynir landnámsmanna,

en barnabörn þeirra í æsku, svosem segir um dóttur Vemundar

kögrs
,

cr llánefr baub fóstr, og er af þessu ab rába, ab allr sá

hliiti sögunnar hafi gjörzt svosem 960—970; tíu ára bil þykir

^íegilegt. Askell gobi var sjálfr sonr landnámamanns ,^ enda var

hann hniginn er sagan hefst, en þeir systursynir hans, sex ab

tölu, þcir Fjörleifarsynir, voru þá uppá sitt hib bezta; Háls Fjör-

'eifarson átti Hclgu Granaclóttur, en Grani var sonr Hrólfs í Gnupu-
felli, og þeir sjö bræbr; má og af því marka um sögu þessa, ab

hiín gjörbist um ofanverba daga þeirra bræbra. þórir lebrháls,

bóndi Fjörleifar, er sagt ab hafi verib í orustunni í Storb & Fitjum
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(960). þab ei' líklegt, ab hann hafi |>á verib nokkub hniginn;

nuin hann og hafa verib utanlands mestan hlut æfi sinnar, ]>ví

hvergi kemr hann vio söguna um sonu hans, og cru þeir jafnan

kendir vib móbur sína, en hans er hvergi gelife. Konáll, bræbr-

língr Áskels goba, en systurmaor Eyjiílfs Valgcrbarsonar , var og

þá uppi, en í síbari hlut sögunnar lifbi Einar, sonr hans, er lifbi

samtíba Gubmundi ríka. Steingrímr ab Kroppi í Eyjafirbi var

sonarsonr landnámamanns
,
og mun hann því hafa verið jafnaldri

Vemundar og þeirra bræora hans. líafsíeinn, sem (kap. 14) nefndr

er sonr þengils mjögsiglanda, og sagt er ab búib hah* ab Höfba,

hyggjum vér haíi verib sonr Asdlfs í Höfba, þengilssonar, brdbur

Hallsteins, er vísuna kvab
(uDrupir HöfbP') er hann sigldi í land

og frá lát jþengils, fö&ur síns, því ekki getr Hallsíeínn sjálJr hafa

lifab svo seint (Landn. 3. 17).

Sagan af Reykdælum hefst meb því ab segja frá deilum þeirra

Fjörleifarsona vib Eystein Mánason
; endar sií saga nokkub kyn-

lega, þar sem segir ab Eysteinn brendi sig og bæ sinn meb hjúum

og öllu gánganda fe (kap. 3). j>á byrjar ab segja frá Háncf, er

Vemundr kögr skaut skjóTi yfir; vib þab hóTust deilur þeirra

Eyfirbínga og Reykdæla, því Steingrímr á Kroppi var ab vígi

Ilánefs; er síban laung saga um fjandskap þeirra Veinundar og

Steingríms, og jókst enn meir, eptir ab Vemundr hafbi látib Ijósta

Steingrím á hcstaþíngi ; en meb þeim Eyjulfi Valgerbarsyni og

Askeli goba var jafnan mesta vinátta og mægbir, síban Konáll

fckk systur Eyjiílfs, og sætiust þeir á öll þessi niál. Deilur þessar

eru ab því lciti mcrkilcgar, ab þab mcga kallast þíngadcilur

milli Reykdæla og Eyíirbínga, og var ]>ab veglyndi þeirra höfb-

íngjanna ab þakka, ab eigi varb meiri eldr ur. Steingrímr var

])ó vegmenni í flestu , en Vemundr kögr einhver meb verstu

mönnum, og hlautzt af honum allt illt, og ílestir þeir Fjörlcifar-

synir er ab sjá sem verib hafi mjög dlíkir mdburfrændum sínum,

scm flestir voru meb beztu mönnum, svo sem Askell og Konáll,

og Einar, sonr hans. þessum málum lauk meb vígi þcirra Stcin-

gríms og Askels goba (kap. 5— 16). Ver ætltim ab víg Askels

hafi orbib svoscm 970, cn síban byrjar sagan af Víga-Skiítu,

syni hans. f>ab er cnn eitt, sem víg Áskels verbr mibab vib, og

er þab víg Hróars Túngugoba, þyí þdrir, son Kctils flatnefs 1

, scm

') J)órir er ýniist kullnðr flatncfr qðr sunr Kctils flatncfs. þaft cr auðvitað,

að sá Ketill er allr annar cn Kctill gamli ílalncfr. Ijetta sýoir f)ó,
að
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vó Áskel, varb síbar sekr af vígi Hróars, og sest því ab þab var

nokkru fyr. Víg Hróars pjun og víst hafa orbib laungu nokkub

eptir 970, því Hámundr, sonr hans, var þá vaxinn til hefnda. Vér

þorum ekki ab byggja neitt á sögunni um þá Geira og sonu hans;

hún stendr í uokkub lausu sambandi vib tímatalib í sögunni
; þó

segir, ab þab yrbi eptir víg Askels goba, og ab þorkell Geirason

vævi á aldv vib Ofeig í Skövbum, en ólíklegt er þó ab þetta geti

verib satt, og ab þab haíi gjörzt eptir 970, því ))á hyggjum vér víst

ab Geiri hali hlotib ab vera kominn vestr. Um aldr Skútu vitum

vér þab, ab hann mun hafa lifab fram undir 990, og rábum þab

helzt af því, ab hann átti dóttur Víga-Glums. Deilur þeirra Glíims

og Skutu munu hafa orbib næstu vetrna eptir 980, því Eyjúlfr

Valgerbarson var þá enn á lííi , er þær deilur hófust, en allt

gjörbist þetta þó fyrir Hrísateigsbardaga , enda lifbi Skúta heldr

ekki allfá vetr síban. Hann átti mjög óvinveitt vib höfbíngja hér

á landi
, bæbi Víga-GIúm og þorgeir Ljósvetnínga goba, og þór-

odd á Hjalla í Olfusi
;

þeir þóroddr og þorgeir sendu opt menn

til höfubs honum
; má af því marka hvaba mikilmenni Skúta

var, ab hann skyldi lengi standast fjandskap slíkra manna. þab

varb þó loks, ab rábum þórodds á lljalla, ab þeir þórissynir vógu

Skútu í jarbhúsi sínu óvaran og meb svikum (um 990). þó hélzt

Reykdæla goborb enn í þessari ætt. þegar brennumálib varb (1012)

voru þeir uppi : Kolr, sonr Víga-Skútu, og þeir bróbursynir Skútu :

Eyvindr og Askell þorkelssynir , Áskelssonar goba: Áskell mnn
þó hafa verib fyrir þeim bræbrum, og farib meb goborbib á þíng-

inu. Eyjúlfv BÖlvcvksson veb Flosa ab segjast í þíng n\eb Áskatli,

svo hinum skyldi skjátlast ab láta málib koma í réttan dóm.

Mesta forneskjuætt í þessu þíngi er ætt þóris vsnepils, er

kominn var af llrafnistumönnum, og út kom híngab til lands meb

^jálmun-Gauti. Hann nam fyrst Köldukinn, en síban Fnjóskadal.

Uin þab leiti ab alþíng var sett munu þeir hafa verib nppi synir

h^ns : Ormr töskubakr og þorkell svarti
,

lengdafabir þorgeirs

I^jósvetníngagoba; af þeim bræbrum hyggjum vér ab þorkell haíi

verib merkasír, og blótmabr mikill mun hann hafa verib. Athuga-
v ert er þab, ab fabir hans kallabi bæ sinn í Lundi

,
og haíbi þar

D ló*t mikil, en sonr hans nefndi bæ sinn í Hleibrargarbi, og minnir

nafmö hö'Or g(íugiö í ættinni , cnda scgir að jþtfrir þcssi væri í œtt við

^yfirðíngnj ællum vér fielzt að hann hali verið kominn fra Katli í'iilsKa

1 Skaptárþíngi.
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þetta um Danmörk, því svo hétu tveir hinir helgustu hofstabir þar

í forneskju, og má þab þ<5 í fyrstu virbast kynlegt, ab háleyskar

ættir skyldi gefa tlönsk örnefni, og efna til blótstaba, á sömu leib

sem þar; en þetta er ekki einsdæmi, ab Hálogalandi og Dan-

mörku lendir víba saman í fornsögum. Hlenni hinn gamli var sonr

Orms töskubaks; liann er mjög nafnkendr vib Kristnisögu vora.

Hans getr fyrst, er Fribrekr biskup kom hér tillands; er þar sagt

ab hann væri einn af þeim fáu , sem kristni tdk ab orbum bisk-

ups, og síbar, er kristni var lögtekin á alþíngi, og kristnir menn

vildu heitast gubi til sigrgjafar, tveir úr hverjum fjórbúngi, þá

er Hlenni tilnefndr annar úr Norblendíngafjórbúngi. Rættist hér,

sem endrarnær, ab þeir, sem mestir voru triimenn í hinum forna

sib, tóku bezt vib kristnibobinu. Hlenni hinn gamli mun og hafa

verib einn af þeim, scm bczt hafa verib sibabir á landi hér, líkt

og Hallr á Síbu. I Ljósvetníngasögu er hann og kallabr hinn

spaki, og kemr han.n vib þá sögu, eptir víg þorkels háks (eptir

1012), er þá sagt ab hann væri blindr og gamall; má af því marka

aldr Hlenna, hvafe lángt fram hann muni hafa lifab; hann hafbi

f<5strab Kobrán , son Gubmundar rífca, en rángt mun þab sem í

Ljósvetníngasögu er ab sjá, ab Hlenni hafl lifab fram yíir daga

Gubmundar. Hlenni kemr og vib Víga-GIúmssögu , en þab var

laungu fyr en þetta, ebr um sama leiti og Fribrekr biskup var

hér á landi; er hans getib vib víg Bárbar, er Vigfús vo; þaban

varb hann fjandmabr Glúms, og var hann einn af þeim sex, scm

inn gekk í hofib í Djúpadal, er Glúmr vánn eibinn; mætti af því

ætla, ab þab sé ekki allscndis satt, ab hann hafi tekib kvistni af

Fribrcki biskupi, því þab mim hafa verib fyr en þetta. Rángt er

þab, ab Hlenni er kallabr sonr Örnólfs (fyrir Orms) töskubaks í Víga-

Glúmssogu, og ev hann alir sami mabr, sem Hierim hirin spakv, seviv

síbar kcmr vib sögu Gubmundar ríka, og nú var getib. lllenni

hyggjum vér ekki sé fæddr síbar en 940, og hann mun hafalifab

fram undir 1020 og orbib áttræbr mabr, en ekki þekkjum vér

ættir frá honum; þd er þorsteinn , sonr hans, nefndr á alþíngi

1012 í bardagarium á alþíngi, en frá þorkeli svarta er mikil ætt,

og rehnr hún saman vib Ljúsvetnínga.

Af ætt Gnúpa-Bárbar voru uppi um þctta leiti: Arnúr í

Rcykjahlíb, og var hann íjórbi mabr frá Bárbi í beinan karllegg;

Arnór var mægbr vib Eyiirbínga; hann kemr vib öndverba Ljós-

vclníngasögu. þórir lebrháls , fabir þeirra Fjörlcifarsona, var
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sonarsonr Bárbar ; kerar þar saman ætt hans og Reykdæla. þor-

geir Ljósvetníngagobi var og í móburætt sína kominn af Bárbi.

þorgeir er ágætastr allra í þessu þíngi, af þeira sem ver höfum

sögur af, en í honum runnu saman beztu landnámsættir þar í

herabi. þorgeir kemr vib flestar sögur noroanlands, og svo vib

KristnisÖgu. þab má þykja furba, en svo er þ<5 ao sjá, sem þor-

geir hafi ekki verib jafnríkr heima í herabi, sem ætla mætti ; olli

því þab, ab hann var hógvær í skapi og meiri spekíngr en umsvifa-

raabr, en synir hans margir og ofstopafullir, og harla ólíkir föbur

sínum , svosein þorkell hákr. í Ljósvetníngasögu er laung saga

af því, ab þeir sóttu mál á móti föbur sínum, og gengu þeir frara

nieb mestu frekju, og kora jafnvel til víga. Gubmundr ríkj fylgbi

þá sem jafnan þorgeiri, því þeir voru alla stund mestu vinir, og

var alla þá stund, sem þorgeir lifbi, gób vinátta milli Eyjafjarbar

og þeirra Reykdæla og Ljósvetnínga, svosem verib hafbi fyrrum

um daga þeirra Eyjúlfs Valgerbarsonar og Askels goba, en síban

snerist í beran fjandskap um daga þorkels háks, og lauk svo, ab

Gubmundr drap hann, og hófust þá enn ab nýju deilur raeb Ljds-

vetníngum og Eyíirbíngum eptjr dag Gubmundar, út af vígi f>or-

kels
,

og varb bardagi raikill meb þeim Eyjúlíi halta, og fell þar

Kobrán, bróbir Eyjiilfs. þessa alls getr Ljðsvetnínga saga; cn

þetta gjörbist eptir 1030. þorgeir Ljdsvetníngagobi tók lögsögu

985, og helt 17 ár; hann er sá fyrsti af Norblendíngura, sera

lekinn var til lögsagnar, en hinir allir, er lögsögu höfbu frara-

undir 1030, voru úr Sunnlendíngafjórbúngi , nema ef telja skal

þórarinn Ragabróbur Vestíirbíng; má af því ætla hvílíkt veginenni

þorgeir var, ab nienn tóku hann í stab þorkels raána, og kusu

menn jafnan til lögsagnar þá sem spakastir þóttu og sibbezíir,

og litu meir á þab , en vald þeirra ebr ríkidærai. þorgeir hafbi

síbast. lögsögu 1001, og hyggjum vér ab hann hafj andazt þab ár.

Á þíngi suraarib hib næsta á undau hafbi hann gjört þab , sem

jafnan rnuti halda nafni hans á lopt: ab raenn tóku kristni ab hans

rábi. þá inun þorgeir víst hafa verib nálægt sjötugu
,
og inun

haun vera nokkub á reki vib Njál. Mælir þab rajög frara raeb

þessu, ab ein af konum þorgeirs var dóltir Dala-KoIIs og systir

líöskuldar, og gctr hún fráleitt verib fædd eptir 920, en líkast

ab hún hafi verib fyrsfa kona hans, þó Landnama nefni til þess

(íubríbi, dóttur þorkels svarta, og hali Höskuldr verib þeirra son,

og mun þab nafn hafa komib úrDalamanna æít inn í Ljósvetnínga
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kyn. Höskuldr er þó nefndr einn af landnámsmönnum þar nyrfera,

en hann mun vera ættabr úr fladdíngjadal, sem Kollr, því Hrðaldr

er nefndr sonr hans. Állir voru og þá vaxnir synir þorgeirs, er

hann létst. þorkell hákr, ukappi mikill", bygoi Ljósvetníngabub

sumario 1011, er Skarpheoinn níddi hann. Vér ætlum ao víg

þorkels hafi oroib mjög skömmu síbar, og skal þess síbar getib.

Exfirbíngar höfbu hib þribja fornt goborb í þíngeyjarþíngi

:

af þeim viljum vér helzt nefna Arnstein , er nefndr er í Lj<5s-

vetnínga-sögu (kap. 4). Hrói, sonr hans
,
bygbi Exíirbíngabííb á

alþíngi 1012, og þeir bræbr Blæingr og Lýtíngr, og veittu þeir

Flosa í brennumálinu , en mestar ættir eru þar þ<5 frá Böbólfi af

Ogbum, dótturmanni Helga magra. pórir í Garbi, sonarsonr hans,

var meb mestu höfbíngjum norbanlands um öndverba elleftu öld.

Hann var lengi í förum
,

og var hann af því farmabr kallabr,

er sagt hann hafi tekit skírn af Olafi konúngi Tryggvasyni
,
og

má af því sjá, ab hann hefir þá enn eigi verib seztr ab heima.

Hann lifbi fram yfir 1031, sem rába má af dauba Grettis; þ<5

mun hann þá hafa verib mjög hniginn mabr, enda voru synir

hans vaxnir laungu fyr. þórir var og í þribja lib frá Helga

magra, þar sem abrir jafnaldrar hans, sem Gubmundr ríki, voru

einum lib síbar.

Af Austfjörbum höfum vér ekki svo alllitlar sögur uni höfbíngja

þá, sem uppi voru þar um ]>etta leiti
,
og svo fram yfir kristni

;

því þ<5 fáar sögur sé af Austfjörbum sjálfum, þá koma stórmenni

þar mjog vib abrar sögur; en þab sem uiest gjörir til í þessu

efrii er þab, ab í Njálu hbfúm víir fullkomib höfbíngjatal af Austr-

landi (kap. 135), er FIosi f<5r austr í Iibsb<5n 1012, um ofanverban

vetr; svo eru og söguþætlir af flestum hinum fomu goborbsætt-

um þar, nema af þeim Fljótsdælum og Breibdælum, frá þeiní

Brynjúlíi gamla og bræbrum hans.

Um Ilofsverja höfum vér nokkub getib ab framan (bls. 266).

Til styrkíngar því, sem þar er sagt um aldr Brodd-Helga, viljum

vér enn tilfæra þab , ab í söguin er berlcga sagt ab Brodd-Helgi

var höfbíngi í Vopnaíirbi, þcgar Haraldr sendi Pinninn til íslands

(hérumbil 980), og cr þab eflaust rétt, einsog um alla hina, scm

á sama stab eru nefndir. I Kristnisögu er reyndar Bjarni, sonr

hans, talinn meb höíbíngjum á landi , er Fribrekr biskup kom til
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landsins (981), en þab er víbar, scm þab höfbíngjatal er nokkub

á reiki, enda er hér svo mjórra muna vant. Brodd-IIelgi hyggj-

um ver víst hafi fallib 986, vetri fyv en Geitiv. þetta virbist og

enn fremr aí> styrkjast af Vopnfirbíngasögu
,

þó* svo illa vili til

ab einmitt kailinn frá vígi Brodd-Helga til vígs Geitis er svo mábr

í handritinu af sögunni ab þab vcrbr eigi lesib, en þab hefír þ<5

aldrei verib nema svosem ein blabsíba, og er ab sjá sem hvab haíi

rekib annaí). Vopníirbíngasaga hljóbar um deilur þeirra Geitis

og Brodd-Helga; sií saga hyggjum vér ab byri herumbil 980, og

næv yfir nævfellt tíu vetv, því bavdaginn í Böbvarsdal, sem einna

síbast segir frá, gjörbist 989. A þessum árum hinum næstu á

undan voru miklar þíngsóknir
,

og mjög agasamt af fjandskap

þeirra frænda Krossvíkínga og Hofsverja (980—987). Nú er í

Vopnfirbíngasögu sagt, ab Gubmundr ríki á MöbruvÖllum haíi verib

vibribinn þær deilur, og hafi hann veitt Geiti
,
og vorib ábr en

Brodd-Helgi var veginn færi Geitir norbr á fund Gubmundar.

þetta má meb mestu naumindum fella vib aldr Gubmundar ríka;

því mun eílaust hitt réttara, ab hér sé víxlab J)ví, sem síbar varb

meb þeim þorkcli Geitissyni og Bjarna Brodd-llelgasyni, því þeir

áttust og vib mál á þíngi
,
og veitti Gubmundr þorkeli, og verbr

ekki varib, ab líklegt er ab öll sé sama sagan, sú sem segir frá í

Ljósvetníngasögu (kap. 12) um ovb Gubmundav ríka til Bjavna

Brodd-IIelgasonar, og þab sem talab er um deilur þeirra á alþíngi

Gubmundar og þorkels; bar Gubmundr skarban hlut og brígslabi

Bjarni honum urn uinmæli sín ábr fyr, er enn var ósætti meb þeim

þorkeli og Bjarna, og leitabi Bjami libs hjá Gubmundi, en hann

svarabi honum óvirbulega 1
. Nú er mjög svipub þessu frásognin

í Vopníirbíngasögu , nema hvab hér er nefndr Brodd-Helgi í stab

Bjavna sonav hans (sjáVopnf. s. kap.10); ev því eílaust mishevmt,

ab Gubmundr ríki haíi nokkub verib vibribinn mál þeirra Geitis

og Brodd-Helga, og kemr hann fyrst vib sögu þeirra Bjarna og

þorkels; þab sést og, ef borin er saman Ljdsvetníngasaga vib Vopn-

') mælti Bjarni: svo sýnist mér Guðmundr, sein þú haflr þurft náðar

hendr við ])orkcl frænda minn ,
og hafi þó ckki af veilt um, og man

cg cnn það, Guðmnndr! cr cg Dtið þig að þú skyldir sætta okkr ])or-

kel og svaraðir ódrcngilcga, cr þú sagðir hánn ckki vcra mundu mcira,

cn annarar handar mann gilds nianns, og kvað haun hafa liáfþinu eiria

i hendi; cn ek em nú minrii höföíngi cn þú, og sýnist mer, sem hann

muni ekki þar lengi gongið hafa skaptamuninn" (Ljrisv. s. kap. I 1)
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firöíngasögu, aÖ þaö er miör rétt aÖ Jórunn, dóttir Einars þvcræ-

íngs, hafi þá veriÖ gipt þorkeli Geitissyni , er bardaginn varö í

BöÖvarsdal, þaö hlýtr aö hafa veriÖ síöar, því liitt gæti ekki staö-

izt viÖ aldr Einars, aÖ hann ætti gjafvaxta dóttur svo snemma,

því þaÖ er varla líklegt, aö hann tíafi ]>á veriö kominn sjálfr lángt

yfir þrítugt; en þaö er satt, sem báöar sögurnar herina, aö Jór-

unni tókst fyrstri aö koma sætt og góöri frændsemi á meÖ þeim

frændum, ])ví áfer höföu verib víg og ófriör án aíláts, en þaö er

rángt, aö þa<b haíi orÖiö skömmu eptir orustuna í BöÖvarsdal, enda

er öll sagan um þetta í niÖrlagi VopníirÖíngasíigu mjög ðhöföíngleg,

uin biískort þorkels og matgjafir Bjarna; því hvortveggja, scm

hlut áttu aö máli, var göfugnienni og drenglyndr, og þar sem

svo mikiÖ var á orÖiö, má ætla aÖ meira mundi viÖ þurfa, ef um

heilt skyldi gróa. Vér vitum og af öÖrum sögum, og helzt Ljós-

vetnínga-sogu , aÖ þeir áttu lánga stund síÖan í þíngsóknum, og

))á var þaÖ aÖ Guömundr ríki lilutaÖist um mál þeirra; og þaÖ,

aö Jórunn varö til aö sætta þa, sýnir: aÖ þetta varö laungu síöar.

En þaÖ gjörÖist meö ráÖum Ofeigs í Sköröum á þessu sama þíngi,

er Guömundr deildi viö þorkel Geitisson útaf VöÖu-Brandi , aÖ

málum lyktaöi svo, þó aö óvilja Guömundar, aÖ þorkell fekk Jór-

unnar. þetta hcfir oröiö aö vera einum tíu vetrum éþtir bardagann

í Böövarsdal. Vér vitum aöeins, aö þaÖ gjörÖist fyrir víg Helga

Ásbjarnarsonar, 1005; þá höfuni vér vissar sögur af, aö Jórunn

var gipt þorkeli, og fékk þorkell meÖ henni manna-forráÖ í Eyja-

firöi, því svo er sagt, aÖ hann væri þá farinn norör í Eyjafjörö

aö sætta uþíngmenn sína", er Grímr vo Helga Ásbjarnarson í hefnd

eptir Helga bróöur sinn
,
og um þetta leiti mun þaÖ liafa veriö,

aö Jórunn fékk komiö heilum sáttum á í héraöinu, og getr aldrei

um deilur þar, en jókst friör og samlyndi, og sýndu AustíirÖíngar

sig lánga hríÖ í því öörum fremr á landi hér. þorkell Geitisson

var einhver meÖ mestu lagamönnum á sinni tíö, og í brennumál-

inu sá eini af AustfirÖíngum , sem haldiö gætt upp lögsvörum

móti Rángæíngum ; er þess og getiÖ, aö þorkell kendi lög frá sér

mÖrgum anstr þar, svosem Helga Droplaugarsyni.

Uppi í Pljótsdal höfÖu flestir JiöfÖíngjarnir tekiö sér bólfestu,

og ])ar bjó meöal annarra Sörli , bróÖir Bjarna, en tengdasonr

GuÖmundar ríka. Sörli bjó á ValþjófstaÖ, og mun hann þó

haft hafa HofsgoÖorÖ meÖ Bjama bróöur sínum. Vér ætlum, aö

þeir haii veriÖ á líku reki Bjarni Brodd-Helgason og þorkell
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Geitisson úr Krossavík ; en ekki veror þó* aldr þeirra ákveí)-

inn nema eptir álitum, eptir aldri feora þeirra. Ver höfum

getio til, ao Brodd-Helgi mundi vera fæddr litlu eptir 940, en

synir hans kvonguoust eptir 990; mætti því ætla, ao Bjarni

væri fæddr um 965, en SÖrli hyggjum vér se miklu ýngri, og

mun liann varla hafa verio fulltíða maír er faoir hans dð , er

hans heldr ekki getio vib eptixmálin, og heldr ekki vio bavdagann

í Bö&varsdal, enda mun hann hafa verio ííngr, er hann bao f>(5r-

dísar á MöbruvÖllum , e<ba svo er aí) sjá af Ljósvetníngasögu
,
og

ttiun hann því líkast vera fæddr um 980. Ekki vitum vér neitt

hvab lengi þeir hafa lifao, því eptir 1012, ao Flosi f<5r þángao

austr, og Austíiroíngar veittu ab brennumálinu, þá höfum vér

engar sögur þaban , nema hvab ættirnar eru raktar fram
,

fyr en

Kbr fram undir mibja öldina, og dregr aptr ab Bandamannasögu,

en þá voru uppi synir þessara.

I nánd vib Sörla bjuggu sutnii af afkomendum Hrafnkels

Freysgooa. I þeirri ætt er ab sjá, sem menn haíi orbib skamm-

Kfari en í öbrum ættum þar eystra, því þó* Hrafnkell væri meb

síbustu landnámsmönnum
,
og væri þá úogr, þá voru þó* menn í

þribja lib frá honum uppi um aldamótin (1000). þab er merki-

legt, ab Hrafnkell gamli er kallabr uraumr" í Njálu (kap. 135). Hafi

Hrafnkell verib kynjabr af Hálogalandi, sem ver ætlum víst, þá

ör ekki annab líklegra en ab ættin se sií sama sem mðburætt

Hallfrebar vandræbaskálds
;

því þab mun þó rettast, sem sagan

segir, ab fabir Hrafnkels hafi heitib Hallfrebr, en ekkillrafn; þar

* hérubum er og kallab Hallfrebargata og Hall freoarstaoir.

Um sögu Hrafnkels er ab framan getib þess, sem markverb-

Us t þykir. Htín gjörist á fám vetrum, svosem 6— 7 frá vígi Einars,

gem Sámr 1 sótti á hendr Hrafnkeli. Vér ætlum ab þetta hafi verib

11ui eba fyrir 950, og rábum þab helzt af aldri þeirra sona Hrafnkels:

þóris og Ásbjarnar; á síöustu árum sögunnar var þórir vaxinn,

') Hór cr cptirtektavert það scm scgir um þa J>orkcl þjtfstarsson og

Eyvind, bróður Sánis 6 Leikskálum , að þcir \oru með Miklagarðs kon-

nngi fyr en þctta. Er þclta hið lángfyrsta sinni, að vér höfum sagnir

«if nokkrum sem þar haíi gengið á mála. Svo gamlir eru Væríngjar,

því þetta var fyrir 950, að þeir Kyvindr og ^orkell voru i Miklagarði.

Slðan er næstr nefndr í sögum Giis Sæmíngsson (hérumbil 970—980).

Kolskeggr (hérumbil 992), og Kolli tíollason (hérumbil 1026—1030).

t>að er því ckki satt, að Bolli hali vérið fyrstr í Miklagarði.
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svo ab fa&ir hans setti hann á Hrafnkelsstabi , en Asbjörn var

meí) föour sínum, því hann var ýngri (Hrafnk. s., bls. 29); en Helgi

var sonr Asbjarnar, og var hann fulltíoa niaör laungu ábr en

Droplaugarsona saga byrjar, og mun hann varla vcra fæddr síöar

miklu en 950. Má af þéssu rába, ab Ásbjörn heíir eigi verið mjög

iingr, þá er Ilrafnkels saga gjörbist, eca sagan hefir gjörzt heldr

nokkru fyrir 950 (bls. 268*1 og má vel vera ao svo sé, en síöar en

950 liefir hún fráleitt gjörzt. Aldr líelga Asbjarnarsonar ráuum vér á

ymsu. Hann átti fyrst Droplaugu Spak-Bersadó"ttur, og átti meo

henni uraart barna" (Dropls. s. bls. 8), og alla þá stund bj<5 Helgi á

Orinstöbum; cn síban andabist Droplaug, kvongabist þá Helgi

enn ab nýju, og átti þórdísi toddu, Brodd-IIelgadó*ttur
;
þctta var

unokkuru síbar
,)

en Droplaug hafbi andazt, og á þeim misserum

hinum næstu á undan ílutti liann sig ab Mjdvanesi. Af Vopnfirbínga-

sögu (bls. 26) sjáum ver, ab Helgi var koininn ab Mjóvanesi og

hafbi fengib pórdísar árib 989, þá er bardaginn varb íBöbvarsdal;

því er ab ætla , sem hann haíi ekki fengib hennar síbar en 985

;

en mörg ár mun hann hafa búib meb fyrri konu sinni. Hjarr-

andi átti eina af dætrum hans, en sern sagt er ab eigi væri frjáls-

borin ;
og cr ab sjá sem hún hafi verib gipt um 990, þá er sagan byrj-

ar
; þó er þab ekki víst; en af öllu þessu er þá aubsætt, ab Helgi As-

bjarnarson muni vart vera fæddr laungu eptir 950, og haíi hann verib

nálægt íimmtugr ab vígi Helga Droplaugarsonar. peir munu hafa

andazt ungir bræbr: Helgi og Asbjöm. Hrafnkell, fabir þeirra,

hyggjum ver hafi lifab framyíir 960, en um Asbjörn segir, ab

hann yrbi eigi gamall (Brandkr. þ. bls. 58); þab segir og, ab hann

ætti Hallberu, dóttur llrollaugs Rognvaldssonar Mærajarls. f>etta

getr meb engu móti komib saman vib tímatal , en hitt ætlum ver

víst, ab hún haíi verib af Mærajörlum komin , enda segir og, ab

Jlelgi Asbjarnarson væri lengi í siglíngum, ábr hann kvongabist í

fyrsta sinni
,
og væri um hrflb meb Orkneyíngajörlum , frændum

sínum; því fyrir 990 og í lifanda lífi Brodd-Helga fókk hann

dóttur hans (hérumbil 985)
;

getr því meb engu mdti þessi saga

hafa gjörzt síbar, en hér er sagt.

Helgi Asbjarnarson er talinn einhver mestr höfbíngi á Austrlandi í

Kristnisögu ; hélt hann goborb afa síns og þraungdi hluta hinna frænda

sinna, og mun hann hafa komizt til mannvirbíngar , sem sjá má,

um 975. Droplaugarsona saga er mjög af honum ; Inín byrjar

rétt eptir víg Geitis og Brodd-Helga, og bardagann í Böbvarsdal
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(989), sem sést á því, afe þeir Bjavni og þorkell Gcitisson voru þá

orbnir höffeíngjar, er hdfust deilur þeirra Helganna. Sagan byrjar

því nálægt 998, vctri sífear en þángbrandr kom hðr til lands (ísl.

annálar
;
Helga saga Dropl. s. kap. 14). En víg Helga Asbjarnarsonar

varb nokkrum vetrum síbar, hvafe mörgum : er ekki hægt afe segja.

Vér vitum ab Helgi var látinn 1011, er brennan varfe; en afDrop-

laugarsona-sögu verfer séfe, afe þafe leib hverginærri svo lángr tími

milli vfgs þeirra Helganna, því alla þá vetr, sem libu á milli, var

Grímr á laun í Krossavík , áfer færi gæfist á Helga; þetta voru

reyndar ekki allfáir vetr, afe hann duldist þar, en meir en sjö

vetr hyggjum vér varla afe megi ætla, og yrbi eptir því víg Helga

Ásbjarnarsonar árib 1005, og lætr þafe vcl nærri
,

og mun hann

þá hafa verife hálfsextugr mabr. þab má sjá af þessu , ab þab

getr meb engu móti stafeizt, sem segir í þœtti Gunnars þiferanda-

bana, afe Helgi væri veginn á þeim misserum, sem þorkell Eyjúlfs-

son gekk afe eiga Guferúnu Osvífrsdóttur , en þafe var árife 1017,

sem enn skal sýnt verfea, enda er sagan í sjálfu sér dsennileg,

hvemig Gunnar kemr á óvart afe í brúfekaup Guferúnar. Hitt

mun satt, ab Helgi Asbjarnarson skaut skjóli yíir Gunnar eptir

víg þiferanda, og svo hitt, afe þorkell Eyjúlfsson kom honum

utan eptir fráfall Helga, og hofir þetta eflaust hloíib ab gjörast á

fyvvi ávum þovkels, mefean hann haféist cnn vife í siglíngum.

Aldr Njarbvíkínga getum vér bezt mibafe frá Katli þrym, sem

veginn var á sama degi og líílát þiferanda varb, sonar hans. Vér

geturn nú reyndar ekki ákvebib víg Ketils, nema cptirþví sem segir

í þætti Gunnars, þegar borib er saman vib víg Helga Asbjarnar-

sonar, og ætlum ver því, ab þafe haíi gjörzt svosem 1004, efea

svosem vetr lifeib milli vígs þcirraHelga og Kctils. pó vitum ver

af öferum sögum, afe þafe gjörfeist í kristni, og svo ])afe, afe víg þessi

voru öll um garfe gengin 1012, leikr því á þcim árum þar á

milli, og mun þab rett, afe víg þelrrá Ketils og þiferanda hafi orfeib

fyr en víg Helga. Nú var Ketill þrymr gamall mafer er hann var

veginn, og er hann hinn sífeasti mafer her á landi scm vér þekkj-

um afe ekki var einhamr. Hann mun þá víst hafa verife nálægt

hálfáttræfer cr hann féll, og mun hann fæddr um 930. Af þessu

má og marka aldr þeirra Droplaugarsona, brófeursona hans, og

HMnm þeir fæddir um 965 ; en þeir voru frumvaxta menn er bar-

daginn varfe í Böfevarsdal. IJefir þá Hclgi Droplaugarson fallib

vúmlega þrítugr, en Grímr lifbi eina átta vetr síban, og létst af

27
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sárum í Noregi vetri eptir afc hann haffci vegib Helga Ásbjamarson

(ÍOOG). jþelr vorti allir systkinasynir: Droplaugarsynir og þorkell

Geitisson, synir Sfóu-Halls, og þeir þorvaldr og þorkeli fullspakr,

synir Ketils þryms. þorvaldr féll á alþíngi 1012, og svo Ljótt

Hallsson, bræ&rúngr hans; en frá þorkeli fullspak eru síban komnir

Njar&víkínga-gobar. Ykja gömul liefir Ýngveldr, amma þeirra

bræfcra, hlotifc ab vera, hafi hún verií) enn á líli 1012 (Njáls s.

kap. 135), og vera þo drftiir Ævars landnámamanns, og múbir

Ketils þryms; enda mun þetta vera misgáníngr í sögunni; er og

talib rángt, þar sem hún er talin mð&ir þeirra bræ&ra og ddttir

þorkels fullspaks gamla, því hún var dótturdóttir hans. Allir

voru þeir Njarbvíkíngar mestu spekíngar, enda hétu margir u full-

spakir" í æltinni, og uspakir", sem þiðrandi spaki hinn gamli.

Af Fljótsdælum og Breibdælum vitum vbr minnst ab segja.

Af þeirri ætt er Spak-Bersi merkastr, og lifbi hann um ofanver&a

þessa öld, og bj<5 á Bersastö&um, og þar bjó Hölmsteinn sonr hans

eptir hann. Húlmsteins gelr á alþíngi 1012, og getr Snorri hans

í stöku sinni , cr hann kvaö um Skapta lögsögumann. Ekki vit-

um vér livort þab múni satt, aft annar Bersi , er kominn var frá

Ævari gamla, hafi búi& í Yallanesi ura ofanvcr&a þessa öld (Dropl.

s. kap. 1), og má þaí> þó* vel vera, því sagt er ab Ævar hafi átt

níu sonu, en ekki vitura vér nöfn þeirra, né ættir neinar frá þeiin,

og er þab allilla farib. þcir frændr höffeu nú undir allt suðr-

þíngib, en ekki þekkjum vér ættir þeirra þar heldr, nema Hall-

björn sterka í Heydölum , sem helzt mætti ætla aí) kominn hafi

verib frá Herjúlfi gamla , brdbur þeirra Ævars og Brynjúlfs.

Úr Skaptafellsþíngi höfum vér miklu færri sögur en úr þess-

um þíngum tveim, sem nú voru talin
,
og reyndar höfum vér

engan þátt héfcan fyrir kristni, en til er þáttr af jþorsteini Síðu-

Hallssyni, og gjörbist þab allt miklu sí&ar. þ<5 eru til þættir um
Sí&u-Hall, og í Noregs konúnga sögum segir frá lííláti þiöranda,

sonar hans. þessu er þaí) til búta, a& íLandnámu er mjög greini-

lega sagt frá landnámum hér, og drepib á helztu vibburí)i , sem

þar gjörðust laungu eptir dag landnámsmanna; mun þetta vcra

ab þakka Kolskeggi frófta, sem ritaí) heíir landnám héftan, og sem

afe ætt raun hafa veriS nákominn stúrmennura þar í hérabi. þar

vib bætist Njála, þegar kemr frain ýfir kristni, þó sú saga sé

ekki kend vií) þetta héraf), þá er þ<5 síöari hluti sögunnar jafn-

austfirzkr sem sunnlenzkr, og er sú saga aÖ ómetanda gagni vií>
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sögur Austrlands. Ættir í Skaptafellsþíngi eru mjög margdeildar,

en flestar renna inn í Síbumenn og Freysgyblínga, sem eru láng-

göfgastir þar í herabi, og sem jafnan eru taldir meb mestu göfug-

mennum þessa lands, og mjög ri&nir vib allsherjarsögu þess, svo-

sem Hallr á Síbu vib kristni. þess er ábr getib, hvernig Mœrir
og Síbumenn runnu í eitt, og er móburkyn Halls Mæra-ætt. Börn

peirra Böbvars hvíta og Hrollaugs munu hafa lifab um þab leiti

ab alþíngi var sett, og fara ekki sögur af þeim, en þeir voru

þrír synir Hrollaugs : Özur keiliselgr, Hrdaidr og Illugi, og er

ætt Özurar kynsælust, því hann var mdburaíi Síbu-Halls. þó nu

aldr Halls se síbar en þetta tímabil nær, þá viljum ver þ<5 geta

þess her. þab er margt, sem vib má stybjast um aldr hans, og

lýtr flest ab því, ab hann hafi þá verib nokkub hniginn mabr er

kristni kom her á land
,
og er þab fyrst, ab hann átti systur

þrym-Ketils, og höfum ver ab framan getib um aldr hans; þ<5

ætlum vér hiklaust, ab Hallr hafi verib töluvert ýngri en Ketill, og

má bezt sjá þab á aldri barna Halls. Synir hans sumir voru fulltíba

um 1000; elztr mun þibrandi hafa verib, er dísir vágu (um 990) 1

,

en hinir voru ýngri. Ljdtr var úngr er hann féll á alþíngi (1012),

og þorsteinn Síbu-Hallsson var í Brjánsbardaga 1014, og var enn

á lífi 1047, er Magnús hinn góbi andabist, og hyggjum vér ab

hann sé fæddr eigi laungu fyrir 990, og sama er um Egil Hallsson,

og mun Hallr hafa verib á efri árum, cr hann átti þá bræbr.

þegar allt er tckib til greina, mun því láta nærri, ab Iíallr sé

fæddr um 945, því þab er aubsætt, ab hann var gamall mabr þá er

brennumálib var, en þó ýngri en þeir Njáll og Asgrímr Elliba-

Grimsson. Ekki höfum vér heldr sÖgur af hvab lengi Hallr lifbi.

Af þætti þorsteins Síbu-Hallssonar verba ekki dregin full rök

ab því. Vér höfum síbast sögur afHalIi, er hann mun hafa verib

liátt á sjötugsaldri (1012); þó er alllíklegt, ab hann hafi lifab síban

ekki allfá vetr, og orbib gamall mabr, og verib hérabshöfbíngi ein

40 ár, því hans er fyrst getib í Krisínisögu (981). Frá þorsteini,

syni hans , eru mestir höfbíngjar komnir í Síbumannaætt, en frá

Kol Hallssyni eru mestir fræbimenn komnir. Sonr Kols var Oddr,

sá er sagbi Ara fyrir Noregs konúnga sögur. Oddr mun vera fæddr

um 1040, og var þá fulltíba mabr cr Ari fæddist 2
. Frá Magniísi

) Sé ekki þessi saga fornsaga úr þiöranila-iPltinni.

) Eyríkr Oddsson, sá er reit Hryggjarslykki , mun liafu verið af þessari
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góba er Magnúsar nafnib komib inn í Síbumannaætt, því konúngr

gaf þorsteini Síbu-Hallssyni nafn sitt á deyjanda degi
,

og Iet

þorsteinn síban Magnús son sinn , afa Magnúsar biskups , heita

eptir Magnúsi góba.

Prá Hcyjángrs-Birni eru margar kynkvíslir taldar: Hnapp-

fellíngar, Saubfellíngar og Raublækíngar ; en allir hverfa þessir

hjá Preysgyölínguni : svo er ktflluö sú greinin, sem komin er

frá Özuri. Ver skulum nú ákvcba, sem verbr, um aldr þórbar

Freysgoöa, sonar hans. Synir þórbar eru taldir meb hó'fbíngjum

landsins 981, svo á því væri ab ætla, sem þórbr hafí þá verib

andabr, en þab mun þó tæplega vera svo; af orbum Hildigunnar er

ab rába, sem þórbr hafi þá enn vcrib á lííi, er þeir synir hans vógu

á Skaptafellsþíngi Arnór úr Forsárskógum
;
því Hildigunnr segir svo,

sem þab hafi verib fyrir misgjörb vib föbur Flosa, ab þeir hræbr

vógu Arnór. þ>ab cr því líkast til, ab þab se ekki allsendis rett

í Kristnisögu , aí) þeír hræbr hafi |já svo snemma verib komnir

til mannvirbíugar
;

])ú hafa þeir suinir verib sneinma fæddir, þar

sem Hildigunnr (fædd um 985) var dóttir Slarkabar, en hann var

óskilgetinn sonr ^órbar. þórbr Freysgobi mætti því ætla ab hafi

verib öllu eldri en Njáll, og muni hann vera fæddr um 930, og

lifab fram undir kristni. Um sumarib 1000 er getib sona hans á

þíngi , en ekki hans sjálfs, hvort sem þab hefir verib fyrir elli

sakir, eba hann hefir þá verib andabr.

J)ab er enn ein ætt , sem her verbr ab taka til greina, en

þab er Hróar Túngugobi og hans lib; því hæbi var hann kominn

frá Garbari, er sumir segja ab fyrstr haíi fundib hér land, og þar

meb er mart abgæzluvert af því sem sagt er frálíróari og hans ætL

þab er raunar athugavert, ab af þeim þremr, er fundu landib í Önd-

verbu, þá eru ættir taldar í sínum landsfjórbúngi til hvefs þeirra.

I Norbrlandi eru ættir taldar til Hrafna-FIóka, á Austrlandi til

Garbars, og á Subrlandi til Nadd-Odds. Ver höfum nefnt ab

framan , ab þab getr hverginærri náb saman , ab sonr Hráfna-

Flóka skyldi hafa lifab um daga þeirra Hjaltasona, enda vcrbr

ekki varib, ab sagan um komu Flóka til landsins hcr mikinn forn-

eskjusvip. Nú er ab tala um Hróar, sem kallabr er sonr Una

œtt, scm og nÖfnin sýna, líkast til sonarsonr Odds Tvolssonar, cn tæp-

lcga getr hann vcrið sonr hans. J»ær sögur, scrn ninnar cru fríi ílryggj-

arstykki Kyríks, cr aö sjá, scm byrjað hafi mcð sögu Magnúsar göða

(Morkinskinna)
,
og náð ÍYani undir 1100.
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danska. Uni kom út um öndverba landnámstíö fyrir austan, sjálf-

sagt 895, ef ekki fyr, og þaÖ er aí> sjá sem hann hafi ekki lifab lengi

cptir ao hann var hrakinn þaoan og suftr í Skaptártimgur, en þó

hann heföi lifaö framnndir 910, sem veriö getr, — en lengr lieíir

þao þó frálcitt veriö, — þá er þó" torvelt aö koma aldri Hróars

Baman viö þaö, og þaö þó aö Hróar heföi þá veriö nýfæddr, sem

eflaust hiýtr aö vcra. Ef ver mættnm eingaungu telja eptir því

öbru, sem ver vitum um Hróar, þá mundum vér fráleitt telja

hann fæddan fyr en 940, því þess verÖr aÖ geta, aö Iiann átti

systur Gunnars á HlíÖarenda, og má því álíta Hróar jafnaldra

hans. En hitt má mcö mestu naumindum til sanns vegar færa,

aö sonr landnámamanns
,
og sem fæddist fyrir víst skömmu eptir

900, skyldi vera systurmaÖr Gunnars, scm ekki mun fæddr fyr

en svosem 945. Bæöi eptir aldri Gunnars og svo Rannveigar,

móÖur lians, sem lií'Öi fram undir kristni (framyíir 990), sjáum

vér, aö Rannveig getr ekki hafa gipzt Hámundi öllu fyrir 940, og

niun þyf Arngunnr, dóttir hennar, ekki vera fædd fyr en um
þaÖ leiti, má þó vera, aÖ hiín sé nokkru eldri en Gunnar, þó

vér höfum cnga sönnun fyrir því. Fráleitt heíir því Hróar átt

Arngunni fyrir 960, en nú segir enn fremr, aö Hámundr halti,

«onr þeirra Ilróars, væri frurnvaxta er faöir hans fcll
,

því hann

hefndi hans. Hefir því víg Hróars líklega orÖiÖ skömmu fyrir

980, þó í lifanda lííi Eyjiilfs Valgeröarsonar , sem af Reykdælu

scst, og af þcirri sögu þykir, sem enn megi sjá, aö þaö varö

eptir 970, eör eptir víg Áskels goÖa. þaö er kynlegt, aÖ þess er

ekki getiÖ í Njálu, aö Gunnar á lllíöarenda eÖa FljótshlíÖíngar

hafi nokkuÖ veitzt aÖ þeim málum, scm þeim voru þó svo skyld.

Þessi bardagi á Skaptafellsþíngi , cr þeir Móöólfssynir feldu þá

HrÖar og systursonu 1 hans, Tjörva og Gunnar, lítr út aö haii

veriö harÖr, og lítr jafnan svo tít, scm þíng þcirra Skaptfellínga

hafi eigi veriÖ sem friösamast, því svo Htlar sögur, sem vcr

hÖfiíni þar aÖ austan
, þá er þó tvívegis getiö um þíngvíg þar:

fy'rs't er Hróar var vcginn (um 978) og 20 vctrum síöar (998),

er þcir Freysgyölíngar vógu Arnór ör Forsárskógum á þíngi.

^rá atdragandanum um víg Hróars er vel sagt í Landnámu. Tjörvi

') Hauksbólí kallar þa systursonu Hróars, cn í Stuiiubók cru þcir kallaðir

synir bausj Gunparsnafnið virðist að styrkja það, þyí það var aranafn

Amgunnar, og bcíir þvi bcfnd Hámundar vcrið bæði fööur- og bróður-
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beíddi AstríÖar mannvitsbrekku 1 Mdödlfsddttur , en bræÖr hennar

neituÖu, og gáfu hana þdri Ketilssyni. þá kvao Tjörvi hinn háö-

sami níö um þau þdri, og drd líkneski þeirra á kamarsvegg, en

síöan skar hann mynd hennar á knífskepti sitt. Af ættum mætti

ráöa, aö Freysgyölíngar og þeir úr Kirkjubæ muni hafa veitt Móö-

dlfssonum áþíngi, og mun allt þíngiÖ hafa tekiö hlut í þessum málum.

þaÖ er varla aö sjá, aö Hrdar hafl veriÖ svo ýkja gamall er hann

var veginn. Vili menn sleppa aö fella aldr hans viÖ aldr Una og

GarÖars (þ<5 ver ekki efumst um aÖ hann hafi veriö kominn frá

þeira, en lengra fram aÖ öllum líkindum) þá er varla aö ætla, aö

hann hafi veriö stðrt meira en fimtugr. þdri flatnef, sem var aÖ vígi

Hrdars, og sem var gjörÖr útlægr þar fyrir, drap Skúta litlu síÖar

á VöÖluþíngi. Hefir þdrir mátt heita mesti dheillama&r, aö verÖa fyrst

banamaÖr Askels goöa, en síÖan þeirra Hrdars ; en Hámundr halti

vann hefndina á Mdödlfssonum, en hvernig: er ekki sagt, og vit-

um ver ekki hvort þar urÖu heldr sektir eÖr mannhefndir. Ekki

þekkjum vér síÖan ættir frá Hrdari, nema hvaÖ ætlq, má aÖ Há-

mundr hafi tekiö mannvirÖíngu eptir fööur sinn, þar sem honum

varÖ auÖiÖ aÖ koma fram hefndum ; en ekki er þd neitt getiÖ um
hann eöa neinn af hans ætt, hvorki viö víg Gunnars á HlíÖarenda

(990), n5 heldr síöar viÖ brennumáliö, þd þá sé taliö allt stdr-

menni um Austrland
,

og mætti á því ætla, aÖ þeir frændr hafi

ekki orÖiö lánggæöir.

Ef vér nú hér viö bætum ættmönnum Ketils fíflska íKirkjtt-

bæ, er allir voru kristnir frá landnámaöld mann eptir mann
, h
og

allt aÖ 1000, þá höfum vér tilgreint ílest stdrmenni í Skaptafells-

þíngi , sem uppi var um þetta leiti, og sem ekki var lítiö.

Á Rángárvöllum hefir gjörzt ein saga, sem er einhver hin

mesta af öllum hér á landi, en þaö er Njáls saga. Hún nær

einkum yfir Fljdtshlíöina og héruÖin þar í nánd
;

þaÖ héraÖ hefir

veriö mjög viÖburÖaríkt. Aö franian er drepiÖ á hin miklu víga-

ferli, sem þar uröu milli þeirra Baugssona, FljdtshlíÖínga, og sona-

sona og ættmanna Sighvats rauÖa. þeim málum lyktaöi um 940

') Skyldi hafa komið saman ættir Ketils flalncfs og Móðólfssona ? — Jórunn

mannvitsbrckka hét dóltir Ketils flatnefs, og kemr þctta nafn hvcrgi

fyrir ella; þá vcrðr og auðskilið, því Móðólfr gaf dóltur sína heldr ^óri,

syni Ketils ilatnefs (ekki hins gamla), sem kominn var af þeirri ætt,

svosem föðurnafn hans sýnir, og hefir hér ráðið frændscmi. Hér má

enn við bæta: aö Kctill hét einn af Móðólfssonum.
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me& tilstilli Mar&ar, og fri&r me& mæg&um tókst nú í héra&inu.

Nú ver&r svosem 30 ára hlé, en sí&an byrjar þar enn meiri saga

en fyr, og sem vér höfum miklu vissari sögur af. þa& cr svo-

sem 970, aö þeir koma þar til sögunnar Njáll og Gunnar. Njáll

hcíir þá veri& um fertugt er sagan byrjar, en synir hans frum-

vaxta. Njáll var brendr 1011; hafi hann þá veri& áttræ&r, svo

er hann fæddr 931. þa& er víst ekki lángt milli afmælis hans

og alþíngis. þa& mætti halda, a& Njáll háfí veri& í utanfer&um,

á&r cn Njálssaga byrjar, því íSnorra-eddu er honum eignu& vísa,

sem ort er um siglíng milli landa, og sem koniingasögurnar eigna

Haraldi Sigur&arsyni. þetta látum vér nú ósagt um; en í Njálu

nnnst ekki minnsta átylla fyrir því a& Njáll hafi utan veri&. Gunnar

var töluvert ýngri en Njáll; hafi hann veri& hálfþrítugr, er Njála

D yrjar, þá er hann fæddr 945; en um 940 var þa&, a& Hámundr

fa&ir hans giptist Rannveigu, en hálflimtugr hefir Gunnar veri&

er hann féll. Vi&bur&irnir í þessari sögu eru nú í hvers manns

minni , svo engin þörf er a& geta þess nema í fám or&um, og

svo hvernig vér rckjum tímatal í henni. Frá dau&a þráins er

bezt a& telja frameptir. þa& ver&r sé& af sögunni, a& þráinn var

drepinn á&r en þángbrandr kom þar á Rángárvölluna (998). þa&

heíir þá líklega veri& um hausti& 996. Nú li&u sex vetr milli

vígs þeirra Gunnars og þráins, er því vfg Gunnars 990; en þau

Gunnar og Hallger&r hljóta a& hafa vcri& saman býsna lengi ; 16

ár færi nærri lagi-, og sama þykir sjá mega af sögunni : Högni

sonr Gunnars var frumvaxta er fa&ir hans félL I sjálfri sögunni

niá og telja iimm þíng, ár fyrir ár, frá brú&kaupi Gunnars, sem

þær drápu þræla hvor fyrir annari, Hailger&r og Bergþóra, hvert

sumar, me&an bændr þeirra voru á þíngi
;

þá vcr&r ey&a nokkur

ár, tekr svo vi& seinni hlutinn vi& stuidinn Hallger&ar í Kirkju-

bœ, en þa&an ver&a talin 8 þíng til vígs Gunnars, og slitnar aldrei

þrá&rinn í sÖgunni , sem segir ár fyrir ár
,

og er ætí& sú sÖgn

óyggjandi. Nú er af sögunni a& rá&a, scm þrjd þíng hafi li&i&

frá víginu Sigmundar, scm ekkert bar vi&, og þartil Kirkjubæjar-

stuldrinn var&. I Njálu segir svo, er þeir ftéttu vígi& Sigmundar

Njáll og Gunnar: a&
(C
nú li&u þrjú þíng, þau er menn ætlu&u a&

hann mundi sækja máli&; þá kom eitt vandamál a& hendi Gunn-

ari, þa& er hann vissi eigi hversu upp skyldi taka; rei& hann

þá til fundar vi& Njál'* (Njáls s. kap. 45). þetta er nú a& líkind-

um máli& Iíallger&ar, sem hér er liti& til, a& hann lcita&i til Njáls
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rába um; verba þetta 16 áv alis ebr 17 (5 + 3 + 8 = 16). Hefiv

því Gunnar fengib Hallgerbar 974. Tvo vetr hina næstu á

undan var hann í Noregi
,
og f<5r utan 972; cn svosem vetri þar

á undan deildi hann vib Rút á alþíngi (971). Sé talife frá utan-

ferb Rúts, verbr og hib saraa uppi, en sagan til þess á heiraa í

Breibafirbi, og er þess þar getib. Andlát Marbar gígju verbr

970—971, og hefir þab verib á hinum sömu raisserum ab hann

andabist og Gunnar tók upp fjárheimtuna. Af sögunni mætti þ<5

rába, sem nokkur ár libi þar á milli , en þess er enginn kostr

ab þab geti verib, því ab framan er allt bundib vib utanfcrb Rúts,

sem líklega hefir verib 963, en fyr ekki; því fyr var ekki Har-

aldr gráfeldr rábandi lands í Vík austr, en þar fann þ<5 Rútr

konúng. En síbar er útkoma þángbrands, og kristnibobib á

Rángárvöllum, sem á ab koma inn í söguna þegar á eptir víg

f>ráins, og er fullsett á Öll þau ár, sem þar liggja milli, en sam-

anhengib er líklega þab, ab Mörbr andabist árib eptir ab hann

beib dsigr fyrir Rúti, og endist honum því ekki aldr til ab sækja

þab mál lengra til þrautar, sem hann þ<5 mnndi hafa gjört ella;

en þegar eptir andlát hans kom Gunnar inní málib, frændi Unnar.

Mörbr var gamall mabr, þá er hann dó; svo segir Njáll (kap. 22)

vib Gunnar: uþú skorabir hann til einvígis, en hann var mabr gam-

alPl Vér höfum ab framan (bls. 282—283) getib um aldr Marbar

gígju, og sýnt, ab Sigmundr, fabir hans , hefir eigi getab verib

sonr Rannvcigar Lambadóttur, og geta þau börn því ab eins hafa

veríb börn Sigmundar, ab hann haíi verib fyrri konu barn Sighvats

rauba, því vér höldum fyrir víst, ab Mörbr gígja hafi verib um
sextugs aldr cr hann andabist, og sé hann fæddr um 910; eldri

hefir hann og varla verib, því svo má kenna veglyndi Rúts , ab

ekki mundi hann skora eldra manni á hólrn, var þab og vanseind

fyrir vaskan mann.

Tíbindi þau, sem í Njálu segir frá, urbu í þessari röb: Vetri

eþfir þíngdeiluna vib Rút fúr Gunnar uían (972); þá var Hákon

jarl nýkominn til ríkis. I^ctta kemr og vel heim, því llaraldr

gráfeldr féll, ab sögu Sæmundar fróða, árib 969, eptir ab hann

hafbi vcrib 9 vetr konúngr ab Noregi. Fylgi menn hinu gamla

tali, ab hann hafl verib 15 vetr í Noregi og fallib 976, þá yrbi

utanferb Gunnars 978, og sjá allir, ab því verbr alls ekki komib

heim vib Njálu. Njála er hér og bezti vottrinn, ab konúngatal

Sæmundar fróoa er rétt, hvab Harald gráfeld áhrærir, því ekkert
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annab getr komib heim vib hana, en hans sögn, enda er hún og

sú eina retta. Gunnar kom út aptr 974, fyrir þíng, og bab Hall-

gerfear á alþíngi
,
og var brúbkaup ab Hlíbarenda, en um haustib

var 'heimbob ab Bergþórshvoli ; mátti Hallgerbr þar þoka fyrir

þórhöllu Ásgrímsdóttur, og varb af því fjandskapr þeirra, og libu

svo fimm ár, ab drepinn vav mabr einn á hverju sumri á víxl:

víg Svarts 975, víg Kols 976, víg Atla 977, víg Brynjólfs rosta

978
,

víg Sigmundar 979. Nú leife heban á þribja ár þángab til

málib Hallgerbar hófst, dró þab loksins Gunnar til bana, því víg

hlauzt af vígi, og jókst svo, ab dró til sektar Gunnars, en síban

til bana. þab var um þíngtímann, þrem vctrum eptir víg Sig-

mundar, 983, ab þau mál byrjubu; Otkell í Kirkjubæ var ómerkr

mabr og óvitr, cn hann var ættstór, og Mosfellíngar voru náfrændr

hans
;

þeir Gizur hvíti og Otkell voru þrímenníngar. þeir Mos-

fellíngar og Ásgrímr Elliba-Grímsson, og Geir gobi (þessir voru allir

þrímenníngar vib Otkel), drógust í málin mót Gunnari; en fyrir

vináttu og vitrlcik Njáls frestabist lengi ógæfan. Á næsta þíngi

eptir stuldinn var sætzt á málin á alþíngi (984); um vorib eptir reib

Otkell ofan á Gunnar, cn skömmu síbar, litlu fyrir þíng, varb

bardaginn vib Rángá og fall Otkels, og vígsóknir samsuinars á al-

þíngi, ebr þíngdeild þeirra Gunnars og Gcirs goba, sem í sögunni

er kallab (985). þetta haust hib sama spurbi Gunnar lát Hösk-

uldar Dala-Kollssonar
,

tengdaföbur síns, og fám nóttum síbar

fæddist Höskuldr Hvítanesgobi, og fekk nafn lángafa síns. Hösk-

uldr var veginn snemma vors 1011, og heíir hann þá haft sex

um tvítugt, cn cllefu vctra hefir hann vcrib, cr þráinn var veg-

»Ui, fabiv hans, cn 19 vetra, er Njáli tók upp íimtardóms goborb

til handa honum (1004), og fer allt þetta vel, svo aubseb cr, ab

hcr er varla mistalib. Ekki cr hcldr Höskuldar Dala-Kollssonar

getib á l>íngi 985, nc neins#af Dalamönnum, og þurfti þó Gunnar

libs þcirra á móti Geir goba. En næsta sumar þar á undan

(984) var Höskuldr og Rútr á þíngi. Á þíngi næsta sumar baub

Olafr pá Gunnari til sín
;

]>ab var á þessu þíngi , sem Laxdæla

Sctr, ab Olafr baub frá lögbergi öllu stórmenni um allt land, ab

8;,ikja críi ab líjarbarholti, cr tíu vikur liíbi sumars. Haíi Gunnar

verift ab því bobi , sem líklcgt cr, þá hcíir þab verib nokkru fyr

sumars, cba þá síbar, en segir íLaxdælu; því Gunnar var þá fyrir

sunnan þjórsá, cr átta vikur lifbu sumars, og sótti þá hcimbob í Túngu,

W Ásgríms. Á leibinni austr aptr varb fundrinn vib Knafahóla, fell
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þar Hjörtr, og 18 menn (986). Má vera ab þetta haíi ollab, ab

fcrbin först fyrir vestr til Dala. Sætzt var á mál þau á næsta

þíngi (987). Nd cr ár fyrir ár : ferb Gunnars vestr til Dala (988)

;

víg þorgeirs Otkelssonar og sekt Gunnars á næsta þíngi (989);

sama sumar fóru þeir og utan Njálssynir og þráinn; en haustib

annab þar eptir var Gunnar veginn (990). Vib alla þessa sögu

er nú fátt athugavert, sem tortryggja megi , annab en þab , sem

Njála segir af Meroi Valgarossyni. þao er auoseb, ab hann kemr

fjarska snemma til sögnnnar. Ver vitum ab Unnr giptist ekki

Valgarbi fyr en eptir ab Gunnar hafi lokib mundarmálunum vib

Rút, og má þab því ekki hafa verib fyr en 971, og fyr en 972

getr því ekki Mörbr verib fæddr. Nú er þ<5 Mörbr látinn sitja í

brúbkaupinu á Hlíbarenda 974 meb Valgarbi, föbur sínum. I sög-

unni gjörir þetta hvorki frá né til, því hann er abeins nefndr, og ekki

athugab, hvernig á stó*b um aldr hans; því svo vel þdtti vib eiga

ab láta hann fylgja föbur sfnum ; síbar lítr og svo út, sem honum

se kendr yms gráleiki föbur hans, enda voru bábir hvor öbrum

líkr, ab slægb og prettum. Valgarbr hefir orbib ab vera sá, sem

rábin lagbi til ab upp skyldi komast þjófsmálib í Kirkjubœ, því

Mörbr var þá enn of-úngr til slíkra rába; en þrem vetrnm síoar

er sagt ab Valgarbr hafi komib út og bebib þorkötlu, ddttur Giz-

urar hvíta, til handa Merbi (986; Njáls s. kap. 65). þetta getr

fráleitt verib, þess finnast varla dæmi, því ]>á hefir Mör&r ekki

verib eldri en 14 ára. Af Njálu er ab sjíí, sem Valgarbr haíi alla

stund verib utan, því næsta sumar er sagt ab hann færi utan (987),

og komib ckki til Islands í mcir cn 20 ár. Árib 1009, tveim vetr-

um fyrir víg Höskuldar, kom hann út aptr, eptir 22 ára burtti-

vist, og andabist á sömu misserum (Njáls s. kap. 108). Oss væri

því næst ab halda, ab allt þab sem segir um Mörb í fyrra hlutá

sögunnar fari svo á milli mála, ab 4iaft se fcbgavíxl, og Mörbr

nefndr í stab föbur síns, og líka hitt, ab kvonfáng Marbar hafi

orbib töluvert seinna; þab er og kynlegt hvernig Valgarbi bregbr

fyrir, og varla trúlegt ab hann , sem var Rángæíngagobi
,

skyldi

vera utan alla æíi, enda er hann um þetta leiti (981) í Kristni-

sögu (kap. 1) talinn meb höfbíngjum landsins, og sagt ab hann

hafi þá búib á Hofi.

þeir Njálssynir og þráinn fúru utan vetri fyr en Gunnar var

veginn; þeir voru alls utan 5 vetr Njálssynir: þrjá í Orkneyjum

mebSigurbi jarli ábr þeir fóru til Noregs (989—992). þetta sumar
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f<$r þráinn ú*r Novegi til Islands, og hlutust af honum hrakn-

íngar Njálssona; þá voru þeir Njálssynir og Kári enn tvo vetr
9 t

meb Sigurbi jarli (992—994) l
. A Islandi voru þeir tvo vetr ábr

vígþráins yrbi (994—996; Njáls s. kap. 101). þab hefir því verib

um vetrnætr (996) ab þráinn var veginn. Nú á einmitt kristni-

þáttrinn (kap. 101— 106) her inní, eptir kap. 104; en í stab þess

er sögunni haldib áfram, og sagt frá íimtardómsstofnun Njáls ; en

þab varb fyrst átta vetrum eptir víg þráins, cbr 1004, hib fyrsta

sumar er Skapti var lögsÖgumabr , en á þessu bili er sagan ekki

jafn-grcinileg og ella, og segir ekki frá ár fyrir ár, sem hiin er

vön ; en frá iimtardó*mssetníngu má telja ár fyrir ár ab kalla og

allt fram til vígs Ilöskuldar (1011) og Njálsbrennu sama ár.

Vér eigum enn ótalab um aldr þeirra Njálssona. MÖnnum
kann ab virbast svo, seni þeir haíi allir verib kvongabir er Njáll

kemr fyrst til sögunnar; kcmr þab til af því, ab frá kvonfángi

þeirra er ekki sagt í rettri vibburbaröb , heldr er þab gjört (kap.

25) um leib og þeir eru allir nefndir; og í kap. 27 er sagt frá

kvonfángi Helga Njálssonar, um sama leiti og sagt er frá gjaf-

orbi Unnar Marbarddttur
;
skyldu menn af þessu halda, scru þeir

hefbi aUir kvongazt um 970; en þetta cv þ<5 ekki svo ab skilja,

og mun heldr ekki vera meiníng sögunnar: þab er á stöku stab

ab Njála víkr frá rettri vibburbaröb, líklega rneb vilja, af því þeirn

er söguna setti saman hefir þ<5tt svo betr fara; svo er meb gjaf-

orb liallgerbar, sem varb fyr en kvonfáng Riits , en er þó* sett

síbar, og er þess ab framan getib, og svo er cnn á þessum stab;

ennfrcmr um kristnibobib , sem sett er síbar cn fimtardómr, og

svo cr um Mörb, sem nii gátum ver: ab hann kemr til sögunnar

fyr cn vera ber. Ab Njálssynir ekki kvongubust fyrir 970 má

bæbi rába af aidri Njáls, og svo ab þeir lifbu síban yfir 40 ár (til

1011), og hcfbu eptir því átt ab vcrba scxtugir, cnda er aubscb á öllu,

ab ]>á voru þeir í bemsku sumir af þcim, cr sagan hcfst. Skarphebinn

kemr fyrst til sögunnar cr harrti drap Sigmund, og þcir bræbr, sem ver

höfum talib til ab hafi vcrib 979; cr Iíklegt ab þá háfi þeir bræbr

verib um tvítugs aldr. llelgi hyggjum ver þ<5 ab hafi verib elztr

þeirra bræbra, sfc þab satt ab þab hafi vcrib þdrhalla, d<5ttir Asgríms

Klliba-Grímssonar, cn kona Helga Njálssonar, scm Hallgerbr varb

') Síöari vctrinn er ckki nefhdr bcruin orðum, cn þó auðscð á frásögninni,

(Uap. 00 síðast).
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ab þoka fyrir, eba þab heíir ekki ölhi heldr verib kona Ásgríms 1
,

og hyggjum vér varla ab Asgrímr hafi átt þá gjafvaxta dðttur, þð

þab reyndar geti stabizt vib aldr hans; hann hefir þá verib mabr um
fertugt, eba þó* tæplega þab, en þrjrhalli , sonr hans, er víst ab

var miklu ýngri 2
, og sama er um sonu Njáls og dætr hans, ab

þau munu þá öll hafa verib í uppvexti ; enda mun og enginn

þeirra bræbra hafa verib meir en fimtugr ab aldri er Njálsbrenna

varb, og enginn þeirra mun hafa verib kvongabr er þeir drápu

Sigmund (979); er líklegast ab þab haíi ekki gjörzt fyr en um
eba litlu fyrir 990. Högni 3

, sonr Gunnars
,

hlýtr ab vera fæddr

mjög sköminu eptir bruokaup þeirra Hallgerbar, líklega 975, því

hann hefndi föbur síns, og þeir Skarphebinn, þegar eptir víg hans.

þá er enn ab geta þeirra Sigíussona, en þeir voru sjö bræbr,

jafnliba Gunnari
,

því þau Sigfús og Rannveig munu hafa verib

systkin
;

þ<5 voru þeir allir ýngri en Gunnar, nema jþráinn
,
hann

mun víst hafa verib þeirra bræbra elztr, þar sem hann var kvong-

abr 974 í briíbkaupi Gunnars, en þ>orgerbr Glilmsddttir , cr hann

íekk þar í bobinu , var síbari kona hans. þráinn mun því vera

fæcldr um 946, og hefir hann því verib um lirntugt er hann var

veginn (996), en um fertugt er hann átti liöskuld Hvítanesgoba

(985). Hinir Sigfussynir voru mibaldra menn um 1012, og hljóta

þeir því ab hafa verib töluvert ýngri en þráinn.

Um abra höfbíngja þar höfum ver getib (bls. 285): Jörundr

gobi lifbi um 930—960, en var þó látinn er Njála hefst; síban

taka vib þeir synir hans, Úlfr örgobi og Valgarbr grái (t 1009).

Ulfr örgobi andabist miklu fyr ; hann var láíinn uin 983, þá er hófust

deilur Gunnars og Otkels (Njáls s. kap. 52), og var Runólfr, sonr

hans
,
þá kominn ab goborbi. Riindlfr var þá vaxinn mabr, er

briibkaupib var ab Bergþórshvoli (974), og var hann ab bobi meb

') J>að cr víst, að það or tvísögn, að hún er kölluð Jiorkatla þar, en ^ór-

halla Kap. 27 og 130.

2
) l'lciri scip þá voru barnúngir cru taldir með í þcssu boði : vér höfum

nefnl Mörð, scm þá var nýfæddr, og cnn má nefna dætr Njáls, því önnur

þeirra giptist Kára 20 vctrurn síðar, cða 095 (Njáls s. kap. 01).

*) Bögna og Hámundar nafnið virðist að bcnda til, að í forneskju sc eitt-

hvað sarnband milli ættar líálfs og Hálfsrekka, þar heita flestir Högnar

og Hámundar: og ættar Baugs, og cr nú athugavcrt, að fornkvæðin kalla

Hálf
t<
konúng hálcyskan". Grana nafnið er frá Hallgcrði, enda líktist hann

móður sinni, og er það viðrncfni í Völsunga ætt (bls. 346j#
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fööur sínum. Mun þetta rétt, því gamall var hann er kristni kom

álsland, scm söst af oröum Hjalta Skeggjasonar: ugÖmIum kennum

vé> nií goÖanum aö geifla á saltinu"
;

Svertíngr, sonr hans, var
t

og vaxinn 996, og var hann einn af þeim sem Olafr konungr hélt

í gislíng. Runólfr lifoi þó enn árií) 1011, og kaus Njáll hann þá

í clóm (Njáls s. kap. 123), er hans þaÖ síöast getiö. Ekki mega

menn láta þao villa sig, aÖ þeir cru bræÖriingar Runólfr og MÖrÖr

Valgarösson, heíir Runólfr víst veriö einuin 30 vetrum eldri en

MörÖr, og mun hann ekki vera fœddr laungu eptir 940.

I Arnesþíngi höfum vér aÖ framan (bls. 291) taliÖ frá Há-

steini og ofan aÖ þorgilsi orrabeinsfóstra 1

, um œsku hans og þar

til hann fór utan , en þaÖ var um daga Gunnhildarsona ; höf-

um vér sett þaÖ 963, og aö þorgils væri þá 25 ára (í staö 20).

Sagan utn vcru þorgils utanlands er nokkuö forneskjukend. Hann
9

var lengi fyrir vestan haf, á Irlandi og Suöreyjum, enda cru flcstir

þorgilsar í sögtnn citthvaÖ riÖnir viö vestrlönd. þorgils kvong-

aöist þar, og mun hann hafa tekiÖ kristni, eÖr hcldr primsigníng,

í þessari vestrför sinni ; hefir þaö síÖan í sögunni valdiÖ tvímælum.

Nú kom þorgils loks til lslands, en hvaö lengi hann var utan er

ekki sagt, og ekki er hægt meö vissu aö ráöa þaÖ af þræÖinum

í sögunni, sem er óglöggr á öllu þessu bili, og frásögnin á reiki

nokkuÖ; en hitt er sagt í sögunni, aö á Islandi var hann 13 vetr

cptir aÖ hann kom tír för. þá er sagt, aÖ Eyríkr hinn rauöi byÖi

honum til sín til Grænlands ; en nií kemr þaö öldungis flatt uppá,

aö í sögunni segir aö á þessu 13 ára bili hafi kristni komiÖ á
t

lsland, og haíi Grænlandsferö þorgils veriÖ eptir kristni. þetta

má af svo mörgu sjá aÖ hlýtr aÖ vera rángt. Eyríkr rauöi kom
til Grænlands 982— 985, cn var mjög gamall er kristni kom, og

andaÖist skömmu síÖar. Nu segir svo, aÖ þá er þorgils var kominn

ur Grænlands-hrakníngum sínum, og til þess gengu margir vctr,

þá hafi hann fyrst bcöiÖ Hclgu þóroddsdóttur, systur Skapta, en

Asgrímr ElliÖa-Grímsson beiddi sÖmii konunnar, vildi þóroddr

gipta hana þorgilsi, en Skapti Asgrími ; kemr þctta í bera mótsögn

viö aldr þeirra þórodds og Ásgríms, því þóroddr andaÖist í hárri

elli fám vetrum eptir kristni, aÖ vér víst hyggjum, en Ásgrímr,

y

) ^brgils cr í vísu Hclga (Landn. 5. 10) kallaðr crrubcinn, og stjúpi hans

Ásinóðr, fyrir þormóðr, og er það vaila ánnað oii að skáldið bréytlr nöfn-

unum svo lil fcgrðar.
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jafnaldri Njáls, var svo gamall mabr, ab hann mun þá fyrir laungu

liafa verib afhuga kvonbænum
;

hlýtr þetta því ab hafa gjörzt laungu

fyrir kristni ; enda segir í sögunni, ab þorgils væri þá hálfsextugr

er hann beiddi Helgu
,

og þótti Skapta konan því síbr gefandi.

Ef vér nu fylgjum þræbinum í sögunni sjálfri, þá er hægt ab

komast á reítan sld&a. þab lætr nærri ab þorgils hafi verib tíu

vetr í Noregi (963— 973), og þegar nú þaban eru taldir þeir 13,

er hann var á Islandi, þá verbr þab árib 986 ab hann bjdst til

Grænlands, og er nu merkilegt hvernig því ber saman vib þafe,

sem vér höfum talib, ab Eyríkr raubi hafbi einmitt sumarib ábr

farib ab byggja landib, en vér vitum ab hann iagbi mikinn hug (x

ab draga til sín vini sína til ab byggja þa&; hefir þá þorgils verib

einn þeirra. þetta hefir valdií) tvímælum í sögunni
;
teljum v^r því

víst, ab þab hafi verib í öndverba Grænlands byggíng, ab jþorgils

fór utan; en í þeim hrakníngum var hann alls sex vetr, ábr hann

kæmi til Islands aptr og færi ab bibja Helgu
,

og kemr þetta

mjög vel heim vib þab , sem segir um aldr hans, ab hann væri

þá hálfsextugr ; hann mun hafa verib fæddr, sem ver ábur gátum,

937, yrbi þá bðnorb hans 992, og kemr þá öldungis heim ab

hann væri nýkominn úr Grænlandsferb sinni. þá var og þór-

oddrlifandi, og er þá ekkcrt til fyrirstöbu, ab allt hafi gengib svo

sem sagan greinir, nema hvab líklegt er ab hallab se sögunni

meir en ber á Asgrím, sem var einhver ágætasti mabr í sögum.

í Njálu er og svo ab sjá, sem Asgrímr hafi verib mest virbr; getr

þar alls ekki um þorgils, enda mun hann hafa verib í Grænlands-

hrakníngum sínum ])au árin, sem helzt væri ab ætla ab lians

mundi getib: árin næstu fyrir vfg Gunnars (985— 990). Svo segir,

ab þorgils yrbi hálfníræbr; hefír hann þá andazt laungu eptir

kristni (um 1022), og má vera ab þab sé satt; en alla þá stund

er ab sjá, sem hann haíi setib yfir skörbum hlut og ekki haft

gengi sinna forfebra, því hvorki kemr hann vib brennumálib, sem

þ<5 öll stórmenni landsins voru vibribin, og helzt þeir, sem í greiul

bjuggu, né heldr vib önnur mál, svo ab getib sé.

því næst cru Ölfusíngar frá þormóbi skapta; sú ætt blómg-

abist mjög á þcssu bili. þeir þorsteinn gobi og þóroddr gobi á

Hjalla voru dóttursynir þormóbar, höfum vér (bls. 288) drepib á

um aldr þeirra, kann þ<5 ab vera, ab fæbíng þórodds goba sé sett

þar vel snemma, og sé hann ekki fæddr fyr en 930, því þab

mun varla vera rétt þar sem Grettla tilgreinir hann vib deilur
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þeirra Kaldbeklínga og sona Önundar trefótar (um 940), því hann

mim þá tæplega hafa verib svo gamall
,

og í öbrum sögum komr

hann ekki til sögunnar fyr en um ofanverba öldina; enda átti

hann og gjafvaxta ddttur um 990, [)á sem hann gaf þorgilsi, og

níi var getib. Ozur, bróbir hans, var og dótturmabr Egils Skalla-

grímssonar. þ<5 mun þóroddr hafa verib mjög gamall er kristni

kom hér á land, enda kcmr hann ckki neitt vib kristnibobib , og

er dvíst hvort hann hefir verib á þíngi, en ab hann var á lííi

vitum vér af því sem segir um jarbcldinn , sem þá kom upp í

Ölfusinu, og sagt er vœri nærri runninn á
(tbæ þdrodds goba".

Víst mun þ<5 þóroddr hafa andazt á þessum misserum, eba fáin

vetrum síbar, enda er hans og hvergi getib síbar. Skapti , son

hans, t<5k lögsögu sumarib 1003, og mundu menn eigi hafa gjört

þab mcban fabir hans var á lífi, og Skapti hafbi enn eigi tekib vib

goborbi sínu ab aríi. þorsteinn gobi mun hafa verib á sama reki

sem þóroddr, því Bjami hinn spaki, son hans, er fæddr um 965

(bls. 288), og á líku rcki sem Bjarni hyggjum vér ab Skapti hafi

verib, eba cf til vill litlu ýngri, og hafi hann orbib mabr vel sjö-

tugr, en Bjarni lifðj þeirra lengst. þóroddr var um sína tíb höfub

sinnar ættar, og eptir hans dag Skapti, er k;illabr er Lög-Skapti,

og kemr hann nærfelt vib allar sögur á sinni tíb.

jbeir Mosfellíngar frá Kctilbimi gamla cru og mjög ribnir vib

sÖgur. Teitr fabir Gizurar hvíta lifbi um mibja þessa öld. Vér

höfum (bls. 293) fylgt því, sem segir, ab Ásgrínir Elliba-Gríms-

son væri systursonr Gizurar hvíta, því þ<5 þab komi undarlega

vib, þá eru þess þ<5 dæmi, en þ<5 því ab eins, ab Gizur se fæddr

ekki síbar en 945, sem vér höfum sctt þar, þy{ ella getr hann

meb engu m<5ti verib m<5burbr<5bir Ásgríms
,

jafnaldra Njáls. þ<5

eru missmíbi á þessu, og þab fyrst, hvab Gizur heíir verib gamall

er hann kom kristni á Island, og er ólíklegt ab hann haíi þá verib

hálfsextugr; annab er fæbíng Isleifs biskups, sonar hans (100G),

og hefbi Gizur átt ab vera rumlega sextugr, er liann átti hann.

Ef vér nií enn gætum ab því, hvar Gizur hvíti kcmr fyrst vib

sögur, þá cr ]>ab raunar ekki fyr en í Njálu (kap. 46 tf.) , er

hann deildi vib Gunnar útaf stuldinum Hallgerbar í Ossabæ, um
983, ef vér fráskiljum þab sem hann er nefndr í Víga-Glumssögu,

ab hann haíi veitt Glumi útaf víginu Sigmundar, en til þess verbr

Gizur hvíti ofiíngr, hvort sem er, ef þab er satt, sem oss er næst

ab halda, ab Glúmr hafi komib ab þverá rilmt fyrir 960. Ekki
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tjáir heldr ab mifca aldr Gizurar vib þab, sem Njála segir um
giptíng þorkötlu, dóttur hans, því af aldri Mar&ar er víst, ab þa&

varb síoar cn Njála segir; enda hlyti og Gizur ab vcra fæddr iiiri

945, til aö eiga gjafvaxta dóttur 985; oss er því næst ao halda,

ao Gizur haíi enn verio á úngum aldri cr hann deildi vib Gunn-

ar. Nil færi því betr, ef Gizur hvíti væri talinn þribi mabr frá

Ketilbirni, en allstabar er þ<5 talib svo, sem Teitr væri son Ketil-

bjamar, nema í Landnámu (5. 10) ;
þar er hann kallaör Gizurarson

í öllum handritnm 1

,
og ætti sá Gizur aptr aö hafa verib sonr

Ketilbjarnar, en síöan hhtu Gizurar annarhvor maÖr í ættinni ofan

aö Gizuri jarli; móöir Asgríms ætti þá og aö hafa veriö systir

Teits, og væri þá Asgrímr, einsog vera ber, éihUra liÖ eldri en

Gizur
;

þykja oss því nokkur rök liggja til þess , aö Gizur hvíti

muni ekki vera fæddr fyr en svosem 955
,

og verbr her ab eins

ab gæta þcss, ab Vilborg ddítir hans var gipt IJjalta Skcggjasyni

fyrir áriö 1000. Eígi gctum ver sagt, hversu lengi Gizur hvíti lifbi;

hann kemr sí&ast viÖ sögur fyrir og eptir Njálsbrennu, var hann cinn

af þeim sem Njáll kaus í dóm(lOll); hefir hann þá verib hátt á

sextugs aldri
,
og cr hann öldúngis á reki vib þá Gubmund ríka.

þab má ætla, hann haíi lifab framundir 1020, cn anda&r mun
hann hafa verib er Ólafr helgi hdf tilkall sitt til íslands (1024), ella

mundi hans geti&. Gizur jarl var sjöundi mabr frá Gizuri hvíta;

veröa þaö 40 vetr á mann : Isleifr biskup f 1080 — Gizur biskup

1 1118 — Teitr — Iiallr — Gizur lögsögumaÖr — þorvaldr— Gizur

jarlf 1269. Gizurar hvíta nafniö hyggjum ver se komib af Vors.

I Fagrskinnu (bls. 49) er nefndr Gizur hvíti lendr maör af Vald-

resi (Vors V). Hjalti Skcggjason tcngdasonr Iians var nokkuÖ gam-

all maír, mun hann vera fæddr um 965, og vera á aldr viö

Snorra goÖa; þaÖ sjáum ver á Njálu, og kemr hann þaö fyrst

viö sögur, er hann kom því til vegar, aÖ Gunnar t<5k sættum vib

Geir goba í þíngsó'kn ])eirra (985); heíir hann þá ekki verib meir

en tvítugv maÖr; cn vel íimtugr heíir hann verib cr hann f<5r

sendiför Olafs hclga til Uppsala (1017), og cr hans þab síÖast

getiö í sögum.

Vér höfum aÖ framan (bls. 312— 31 5) drepiö á tímatal í Nor-

l

) Hér cr talað um hefmlina éplir X)0rg'hn orrabcin, scm vafð um 965j

svo það er ouðvitað að sonr (rizurar hvfta gctur okki verið mcintr.
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egskonúnga sögum fnimnndir daga Gunnhildarsona, og viljum

vör enn bæta þar viÖ nokkru um ríkisár þeirra og svo Hákonar

jarls. Um ríkisár Gunnhildarsona eru sögur tvídeildar : scgir

Ari fróbi ab þcir haíi vcriS 15 vctr í landi, og svo segir í íslenzkum

annálum, og hafi Haraldr gráfcldr fallib 975 cba 976; cn í kon-

úngatali Sæmundar fróba segir, ao þcir haíi verib níu vetr í landi,

og hyggjum ver þetta eílaust rettara, einkum þar svo gób hcim-

ild er fyrir, sem sögn Sæmundar prests. Teljum vcr fyrst þcssu
f

til sönnunar þab, sem ráoa má af utanferöum Islcndínga til hirbar

Hákonar jarls, og getr þab meí engu móti komiÖ heim vib hitt, ab

hann hafi ckki fyr oroio rábandi Noregs cn cptir 976, til ab mynda

utanferb Gunnars á Hlíbarenda, og færist þá allt of nær kristni. Enn-

frcmr cr því til styrkíngar þrábrinn í sögu þeirra Gunnhildarsona, því

cf ab cr gáb standa þar scx ár aub cf 15 eru talin, en níu ára -talan

stendr heima vib söguna í Fornms. I. kap. 35; þar er svo talib:

fyrst tveir veír hinir fyrstu til dauba Sigurbar jarls (960— 962),

en svo þrír vetr, cr ófribr stdb mcb þcim Hákoni og Gunnhildar-

sonum (962— 965), og cnn abrir þrír vctr, er sáttum varb á komib

(965— 968). þ<5 gjörbu Gunnhildarsynir her á hendr Uákoni, og

ílýbi hann land og var einn vetr í Danmörku (969), og brcndi hann

inni Grjótgarb, föburbana sinn, á lcibinni ur landi (968); þetta

verba alls 9 vetr (2+3 + 3 + 1=9), og er allt þetta sett eptir

ljðsum orbum sögunnar. IFagrskinnu er frásögnin ðljós, og ósatt

ab Gunnhildarsynir flæmdi Hákon af föburleifb sinni (bls. 31). Hann

var hvern vetr ab Hlöbum, nema þcnna hinn síbasta. Nú má enn
f

fremr af Islendíngasögum, cinkum Kormakssögu, skipta herferbum

Haralds gráfeldar nibr á þessi ár, og gjörist cngin þörf ab gcta

þess hcr, cn þrjár hcrferbir hans eru nefndar í kvæbi Glúms: til

írlands, Bjarmalands og Gautlands. Hvab Hákon Hlabajarl áhrærir,

þá var hann 33 vetr jarl í Norcgi, svo segir og í konúngatali

Sœmundar, og Ari fró&i í Fornms. I. kap. 104 (saga Odds múnks,

kap. 15), og á ab telja ríkisár Hákonar fra lííláti Sigurbar Hlaba-

jarls, cn ekki frá dauba Haralds gráfcldar, því llákon var œttborinn

Háleygjajarl; en þab heflr þó valdib inissögnum, ab sumir hafa

talib frá dauba Haralds. Nú má ennfremr telja eptir þessu.

Leibángr Hákonar mót Ottó keisara varb 975, cbr á uþrcttánda rífc-

isári hans" (Fagrsk. bls. 35). þá hófst fullr fribr í landinu, og

segir Einar skálaglam í Velleklu, ab cnginn á jörbu ncma Fróbi

hefbi gefib slíkan frib, og blótog hof væri þá upp tekin; þab voru því

28
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sex hiu fyrstu ár cptir dauÖa Gráfeldar, aÖ Hákon var skattskyldr

Dönum, og losaöist Noregr alveg undan yfirdrottnan Danakonúngs

áriÖ 975 eör vetri síöar, og má vel vera, fyrst aÖ svona fcllr

saiuan, aö þetía haíi einmitt geh'ö tilefni til aö sumir töldu ríkisár

Gunnhildarsona fram á þaö ár; en síöan var Hákon 20 vetr ein-

valdr yfir Noregi endilaungum.

Um ajdr Olafs Tryggvasonar eru og tvær saguir: Annálar

íslenzkir segja hann fæddan 969
,
og væri hann 26 ára er hann

kom í Noreg, og í sögu Odds miínks, kap. 15, cr og vitnaö til

þeirrar sögu. En báÖir þeir Ari og Sæmundr segir Oddr aö hafi

taliö svo, aö hanu væri þá þrjátigi og tveggja ára, og væri hann

því fæddr áriö 963; og nií getum vér seö af sögum, aö dráp

Tryggva muni og hafa oröiö þetta ár, cn ckki síöar, svo sem af

utanferö Rúts, sem ekki getr hafa oröiÖ síöar cn 963, en þá var

Haraldr gráfeldr íVík, og hlýtr því Tryggvi aö hafa veriö dauÖr

þá; enda mun og dráp hans eflaust standa í nákvæmu sambandi

viö dráp Siguröar jarls, sem varö um haustiö 962, og þykir sem

sjá megi af sögunum, aö ekki hafi nema vetrinn liöiÖ milli dráps

þeirra; cn þaÖ var um vor aÖ Tryggvi var drepinn. þessi æfiár
t

Olafs konúngs eru nú talin svo : hann var 9 vetra. er hann kom

í Garöa (963—972); þar var hann aöra 9 vetr (972—981), en

síÖan 3 á Vindlandi (981— 984), en síöan eru þeir 11 velr, er hann

var áírlandi 1 og herjaÖi um öll Vestrlönd, og Valland og Saxland

(984—995). Af þessu má nú sjá, aö Olafr getr ekki hafa veriö meö

viö Danavirki 975, því þá var hann ekki meir en 12 vetra. þ><5 er

allt um æsku hans nokkuö blandiö. I því, sem til er fært af

kvæÖi 2 HallfreÖar, er alls ekki getiÖ um hraknínga hans í æsku,

ne um veru hans í GörÖum eÖa á Vindlandi, heldr aö eins getiö

veru hans fyrir vcstan haf, og aö hann hafi herjaÖ um mörg

lönd: aö uH<Jlmi
,? (viö Borgundarhólm) ; á Skáneyju; á Jamta,

Vinda, Gota; fyrir sunnan HeiÖabý; á Saxa, Frísa, Flæmíngja; á

Engla, Noröymbra, Skota, Ira, Vali, Breta og á Mön. Fremr segir

ekki í kvæöi Hallfreöar; en öll önnur kvæÖi um Olaf konúng, scm

Rekstefja, cru orkt lauOgu eptir hans dag. Nú er þaö athuga-

vert, aö öll ætt Olafs Tryggvasonar kcmr frá írlandi til Noregs;

þaÖan kom Tryggvi, faöir hans, sem segir í kvæÖi Guttorins

») I Odds sögu múnks bls. 22 6 að lcsa XI fyrir IX.

2
) Sú Olafsdrápá, scm cignuð er Halirrcði í konúngabók í Stokkhólmi, og

Svcinbjorn Egilsson lét prcnto, ct un cfa orkt Iaungu síðar.
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sindra
;
þaban kom Olafr Tryggvason sjálfr, lagbi þaban Noreg nndir

sig, og flutti þaban kristni íNoreg 1

,
og frá Irlandi koni síbast

Tryggvi sonr hans. Ef vér nií enn bœtum því vib, ab á Irlandi

hétu á víxl Olafar og Sig-try ggv a r, þá mætti þetta gefa gildan

grun um, ab öll þessi ætt standi í einliverju nánti sambandi vib

koiuínga í Dýflinni, sem aptr munu hafa talib ætt sína frá Har-

aldi hárfagra, sem ílestir konúngar norrænir.

þab er athugavert, ab þau 20 árin sem Hákon jarl Hfbi

cptir ab hann hafbi hrundib af sér yfirrábum Dana (975—995)

höfum ver alls engar sögur af honum, þángab til síbasta árib,

þar sem segir frá orustu hans vib Dani og svo dauba hans, og

]><5, cf rett er ab gáb, þá er su saga mjög blandin og forneskju-

kend, svo mabr gctr varla bundizt ab halda, ab fyllt sé npp meb

cldri sögum. Ver verbum og ab gæta þess, ab Noregskonúnga-

sögtir byrja þá fyrst fttllt og fast, er Islendíngar fóru ab sækja hirb
t

Noregskonúnga, en þab byrjabist í algleymíngi meb Olafi Tryggva-

syni, og fyrir þá skuld cr þab, ab ílestar sögur byrja meb honum,

en saga hinna, sem á undan voru, er ab mestu sem óYitub blöb, og

standa flcst árin aub, og er Noregs saga frá tíundu öld öll mikltt

óljósari og fáorbari en Islands saga á því tímabili. þab var fyrst

á dögum Hákonar, ab Islendíngar gjörbust hirbskáld Noregs kon-

únga, og crtt enn til kvæbi, en þó* fá, sem þeir ortu um hann

ebr Eyrík son hans. Vibvíkjandi Jómsvíkínga- orusttt eru þab

nú fjögur kvæbi, sem í sögunum er vitnab til, og þab er varla

trúlcgt, ab fommenn, þeir sem sögurnar ritubu, hafi sjálfir þekkt

íleiri; en þab eru : Jómsvíkíngadrápa éptir Bjarna biskup, og kvæbi

þorkels Gíslasonar; svo er kvæbi Tinds Hallkelssonar, er sjálfr

var í orustunni, og svo nokkur erindi (eitt stefjamál?) úr Eyríks-

dráptt þórbar Kolbeinssonar. Jómsvíkíngadrápa er nú orkt 200

árum eptir dauba Hákonar jarls, og á efninu í kvæbi forkels er

og aubseb, ab sama er mcb þab kvæbi, og ber þeim í ölltt saman

vib Jómsvíkíngasögu, um þau undr cr tirbu í orustunni; eru þau

því orkt eptir fornsögunni, en ekki eptir vibburbunum sjálfura,

og er þá ekki ab fara eptir öbrtt en kvæbi Tinds, cn af því eru

til ellefu erindi ; cn þó til sé mciri hluti kvæbisins sá cr laut ab orust-

unni, ef ekki sá hluti allr, þá erttþar samt hvorki nefndir Jómsvíkíngar

né HjÖrúngavogr, né neitt af þeim undrum sem þar nrbu, né

') Af iHnndi Kom og hin fyrsta krislni til Tslðnd^ með landnátnsmönnum.

28«
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fclib mikla, ne tim bló*t Hákónar, ne um heitstrengínguna-, áptir sem

vér getum nánast síiö á kvæoi Tinds, þá er þar fyrst talaí) um

orustu á Mœri og síoan um hcrnao Hákonar suor á Danmörku,

en síbast er enn einorusta nefndá firoinum Goomar austrá Gautlandi

;

þao er nú mjb'g tortryggilcgr, ab fornmenn hafa einmitt byggt á

þessu kvæoi sögur sfnár um Jdmsvíkínga-orustu, og nú leikr því

grunr á, hvort hðr sé ekki eldri sögur settar inn í sögu Hákonar

jarls, enda hyggjum vér ab þessi orusta standi í nánasta sambandi

vib upphaf Jðmsborgar og söguna um Pálna-Tóka 1
, og mun

sagan vera bezt og fornast sögb í Jómsvíkíngasögu. þao kynni

og enn ab tala mcb því, ab sú orusta, scm forleifr skúma var

í, haíi ekki stabib norbr á Hjörúngavogi, er hann segir u fyrir haf

sunnan" svo mundi ísléndíngr varla segja um orustu , er stóo

norbr á Mæri. Orb Jómsvíkmgsins (íFágrsk. bls. 51): < 4
gjöroa ck

jarli ör at vári
;
þab var mer þá títt, en þetta n ú", sýnist ab

benda til, ab stabib hafi tvær orustur, sem og er ab sjá af kvœbi

Tinds : hin fyrri á Mæri, cn hin síbari austr á Gobmar, og j)ab

er jafnvel cfunarmál, hvort Hákon hefir verib í þcssari orustu

hinni síbari, ebr Eyríkr jarl cinn a
. Vér látum þctta ab svo

komnu liggja milli hluta, cn víst cr þab, ab á síbustu árum sín-

um átti Hákon mikinn ófriö vib Dani, og ab foríngi þeirra var Sig-

vatdi jarl; ab þab hafi vcrib á síbustu árum Hákonar rábum

vér helzt af orbum þórÖar, er hann segir ab,
(tUtlu síbar brá

ljó*Öa læ æíi Hákonar^, en hitt mun varla vera annab en reikníngr,

ab orustan hafi stabib um mibjan vctr 995. Jómsvíkíngrinn scgir, ab

hún haíi stabib um vor 3
. þcssi ófriör var nú nýlega afstabinn

ev Ólafv konúngv kom í land, cn þab vav um haustib 995*, ab

þab ekki hafi verib á göu vctrinn á undan, sem segir í sumum sögum,

') Páloa-Tóki s= pílna-Tóki = örva-Tóki (sbr. póll, palslafr, palmr, píll,

píla). Öll sagan um hann cr úr forncskju. Nafnið Hjörungavogr virðist

og sýna, að menn haii hahliS að þar haíi i forncskju sla&ið mikil

orusla, og bcri vogrinn nafn þar af.

2
) A vísu Vigfúss Víga-Glúmssonar: uoss er leikr" og svo frv., cr að

sja, scm Ðákon liali ckki verið í þessari orustuj og ennfremr þar sem

jidrðr Kolbeinsson segir
$ <t

þær (skciðar) er jarl hrauð ílestar und arum

ærins gulls A MærP' þá sýnist það að benda líl, að Kyríkr jarl barðist

við leifar þess flota, sem fyr um vorið bafði bcðið ósigr á Mæri.
3
) J>ví vér ætfutn , að bæði þcssi vísa og allt það scm sagt cr um aftöku

Jómsvíkínga, eigi að létlu lagi við hina sííari orusluna auslr við Goðmar.
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sést bczt á því, ab þá hefbi fréttin orbib ab koma til íslands

sumarib sama (995), cn ver vitum af sögum, aÖ þeir Islendíngar,

sem komu til Noregs sumarib 996, frfettu þessi tíbindi fyrst í

Noregi, og gat því ab eins verib, ab hann hefbi komib í land um
haustib ábr, eptir ab skip öll voru gengin tii Islands; þ<5 hefir af

þessu hlotizt nokkur villa í Heimskrínglu
,
hvernig vibburbunum

er rabab nibr á fyrstu vetrna, en sem þ<5 cr hægt ab leibrétta

eptir hinum sögunum.

in.

þegar kemr fram ab kristni renna sögurnar saman, og verba

einsog í meiri samfellu um allt land en fyr; höfum vér (bls.

188— 189) nefnt þær sögur, sem gjörbust um daga þeirra Skapta

og Snorra goba, og munum vér nú stuttlcga rckja tímatal í þeim.

Kristnisaga er eins og upphaf þcirra allra. Kristnisaga landsins má

kalla ab byri þegar meb landnámum, og olli þab því, ab landib

bygbist svo mjög af Irlandi og vestan um liaf, en þau lönd höfbu

þá lcngi verib kristin. 011 ætt Ketils íiatnefs var kristin, nema

Björn austræni, og ef tii vill enn fleiri; þ<5 lítr svo út, sem þeir,

sem frá Skotlandi komu, hafi ckki vcrib kristnir, ebr þeir, sem

frá Orkncyjum komu, og hélzt þar heibnin lcngst. Kristindómr

landníímsmanna var þ<5 hálfr Jiei&indomr, og cr merkilegt ab sjá

í sumum fomkvæbum, hvcrnig kristnin gat runnib sainan vib hina

römmustu heibni 1
. Eptir dag landnánismanna lagbist kristni ab

mcstu nibr, ncma á stöku stab, svo sem í Kirkjubæ fyrir austan,

þar sem jafnan bjuggu kristnir menn. Bæir sem kendir eru vib

kirkju, ebr kross, ebr annab þvílíkt, sýna: hvab víba þ<5 ab kristnin

liafbi drepib sér nibr á lanclnámsöldinni
;

þ<5 sumir bæir kunni ab

hafa fcngib nafn sitt síbar, þá eru þeir þó færri. Nú er svo

talib til, ab libi ut(utigir vetra og sjö vetr ö,) frá byggíngu landsins

og þángab til Fribrekr biskup kom híngab út, og þegar talib er

') Sólarljóð og Gróugaldr cru hálfkriétin kvæöi nicð fiilluin cddubrag,

og líklcgast ort um sama lciti scm önnur cddukvæði. ]bví cr ckkert

til fyrirétöðú, að Sólaiijóð kunni að vcra ort fyrir vestan haf, og hah*

þaðan ílnt/t til Islands mcð landnumsællum kristnum.

a
) Orðið u tíutigir" cr fallið úr í handritinu, cn

<(
sjö" stcndr þar.
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frá 874, þegar sagt er ab íngdlfr tæki hér ab byggja land, þá verbr

útkoma Fribriks biskups árib 981; svo segir og í íslenzkum

annálum. Her cr cnn þab vib ab styojast, scm segir um aídr Snorra

goba, ab haiin væri þá átján vetra, og skakkar þab cinu ári, því

Snorri er fæddr árib 964, en þcssi munr cr svo lítill, ab engu

nemr. Fribrekr biskup var nú einn vetr ab Giljá 982, en síban

voru þcir þorvaldr Kobránsson fjúra vctr ab Lækjamóti (982

—

986). þab var um vorib 982 ab þeir reistu þar bú, cn á liinum

u fyrstu misserum" ab þeir voru þar, var „haustbo&iö" ab Haiiká-

gili; ab því bobi fékk þorvaldr Vigdísar, dóttur Olafs ab Haukagili.

þetta bob hefir því verib um haustib 982. En sumarib næsta

um alþíngi fóru þcir vestr í Brcibafjarbardali (983). Næsta sumar

(984) mun þab hafa verib, ab þeir ribu til alþíngis og bobubu trú

af lögbergi
,
og var þab síbasta sumarib sem þorkell máni hafbi

lögsögu; þctta sama sumar bygbi þorvarbr Spak-Böbvarsson hina

l'yrstu kirkju í Asi u16 vetrum fyr en kristni væri lögtekin". þab

var enn annab sumar, ab þeir ribu til uvorþíngs" íHegrancs; þab

var sumarib 985, sem sjá má af því, ab þá höfbu þeir þrjá vetr

búib ab Lækjamúti (Kristni s. kap. 4); og þetta sama sumar
tl
eptir

alþíngi ,, drúgu heibíngjar her ab þcim. þá voru þcir enn einn

vetr hcr á landi (986), en foru utan á næsta sumrh þannig má
rekja árin, sem þeir voru hér á landi, og er þab cina ab, ab í

Kristnisögu er sagan svo sttitt, ab árin eru dregin saman , svo

torvelt cr ab grciba þau í stindr. Frá komu Fribrcks biskups

liafa sögumennirnir mjög mibab tímatal.

Eptir utanferb biskups libu nú 10 ár, ab engin gángskör var gjor

ab kristnibobinu her á landí, þángab til Olafr konúngr sendi Stefni

híngab til lands um sumarib 996 í'yrir þmg; sama sumarib sem

konúngr kristnabi Hörbaland. Stefnir var iim vetrinn á Islandi, og

ferbabist um land og bobabi trú ; hann var sonarsonar sonr Hclga

bjólu á Kjalamesi og hafbi því mikinn frændastyrk, og höfbti íbr-

fcbr hans verib kristnir í öndvcrba Islandsbyggíng, en nú brugb-

ust þeir verst vib bobskap hans
,

og var um sumarib á alþíngi

(996) leidt í lög, ab gobgá skylclu frændr hins seka sækja á þíngi,

og köllubu menn kristnina frændaskömm. Synir Osvífrs spaka

súttu Stefni á þessu þíngi til sektar, en þcir vortt réttir fjör-

menníngar: Stefnir og Osvífrssynir, ebr þribja bræbra, en í lög-

unum stób, ab ckki mætti þcir sem fjær væri ab frændscmi sækja

um gobgá. þá hyggjum vér ab Ósvífrssynir hafi verib úngir, er
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|)óir sóttu þetta mál, en Ospakr var þeirra elztr; eldri en tvítugr

gctr cnginn þeirra hafa vcrib, enda var það algcngt ab ýngri

nienn sóttu mál á þíngum. Stefnir fór utari vib svo buií) sam-

súmars, og vau sckr gjör á þíngi um gobgá.

I þribja sinni kom þángbrandr til Islands, og kom hann út

hib sama sumar sem Stcfnir fór utan. Hann var tvo vetr á Is-

landi og ferbabist utn land allt (997—999). I Kristnisögu er nú

sagt frá ferbum hans , en þar er þó ekki allshendis rfctt skipab

nibr á árin, og skyldu menn eptir hcnni halda sem hann hefbi

vcrib þrjá vetr hfer á landi , en í kristniþættinum í Njálu er rett-

ast sagt frá þcssu hvab tímatali vibvíkr. I Kristnisögu (kap. 8)

scgir nú svo, ab þángbrandr væri fyrst vetr meb Halli (998), en

færi ixm sumarib mcb honum á þfng, en af þíngi austr aptr, og

hib cystra allt norbr til Eyjafjarbar, en kæmist þ<5 ckki ncma ab

Skjálfandafljóti
,

því Norblendíngar söfnubu her á móti honum, og

bönnubu honum ab fara lcngra; en síban færi hann austr sömu

leib til Austfjarba, og þaban samsumars aptr vestr í Árnessýslu

í Grímsncs, og væri þab þá ab Vetrlibi skáld nídcli þángbrand,

en síban færi þángbrandr cnn austr og væri annan vetr meb

fíalli ; en næsra sumar (999) leti hann úf, en yrbi aptrreka og

ræki skipib upp á Mýrar, og legbi hann skipi sínu upp í Hítará;

þá bcrbist hann vib Skcgg-Björn úr Hftarnesi, en síban væri hann

hinn þribja vetr meb Gizuri hvíta (1000). Á þessari sögu eru

ýins missmíbi: frá ferb þángbrands norbr er ógrcinilega sagt,

því þab er ótrúlegt ab J>ángbrandr ribi fyrst á þíng austan frá

þvottá, en svo af þíngi austr aptr og þaban norbr, og enn sama

sumar siiör í Árnessýslu aptr; þctta var ber tvíverknabr, enda

höfuni vcr hcr betri sögu í Njálu, ab þángbrandr reib ekki austr

af þíngi, heldr nibr í Grfmsnes fyrst, en svo þaban vestr á

svcitir; gckk til þessa sumarib, og fór hann um haustib austr

aptr. Meb Gizuri var hann heldr ekki neinn vetr, scm sjá má af

konúngasögunum , enda var og Gizur Bjálfr í Noregi þenna vetr

(1000), og verbr enginn kostr á ab þángbrandr hafi verib þrjá

vetr her á landi , nema rneb svofeldu móti , ab Jiann hafi komib

híngab til lands árib 996, cn þab getr ekki komib hcim vib ríkisár

Olafs konúngs, hcldr veru Stefnis hér á landi. I Njálu er

þetta bezt sagt, ncma hvab þar cr hvorki getib um norbrferb f>áng-

br'ands, nc heldr koinu hans á Mýrar og bardaga vib Skegg-

Bjöm. Nú ætlum v&r, ab þángbrandr haíi farib norbr ab austan
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um voriö áðl' cn þeir Hallr riöu íil þíngs (998); en á lciöinni til

(>íngs fór þángbrandr um Rángárvolluna og skíröi Njál og hans

'fdlk; af þíngi ftír hann niör í Grímsnes og í Biskupstiíngur og

skíröi líall í líaukadal, og yar hann þá þrevctr, og stcndr þaö

heirna eptir sögu Ára fró&a. jþetta sumar braut skip fángbrands.

Ur Arnessýslu fór þángbrandr vcstr á sveitir. Nú er líkast af

sögunni um Skcgg-Björn , aö ]>ángbrandr hafi fariö vestr um
Mýrar og hafi þá fellt hann, cn af Mýrunum lilýtr hann aö hafa

fariö vestr í þórsnes, og er líklcgt aö hann hafi þá komií) a&

Jlclgafclli og talaö viö Snorra goÖa, en ekki höfum vcr sögur af,

hvort Snorri tók þá viö tru, eöa ekki, þó er af ýmsu aÖ ráöa sem

aldr Snorra sb m'iöa&r viÖ þetta ár, þar sem segir a& hann væri þá
t

nær hállicrtugr, cr kristni kom á Island, því cf miöaö cr vib vestr-

komu J>ángbrands um haustiö 998, þá hcíir Snorri haft fjóra um þrí-

tugt er þctta var. Sama cr og, a& svo vir&ist sem taliö se frá þessu

ári þá er getiö er um hva& lengi a& Snorri hafi biiiö a& Helgafelli, eptir

aö kristni kom á Island, sem sagt er aö væri 8 ár, en þa& er þó

víst, a& Snorri fór þaöan ekki fyr en um voriÖ 1006, sem enn skai

sýnt vcröa, og veröa þaö aö eins átta vetr, ef taliö er frá 998, og

mætti vel skilja þessi orÖ svo, sem Snorri hafi búiö þar 8 vetr

eptir aÖ hann hafÖi tekiÖ kristni; þaö er og au&viía&, aö þáng-

brandr mundi ckki fara á Vestrland án þess aö sækja Snorra

heim, og nokkuö er þaö, aö síöan var þaö mest fyrir orö Snorra

aö kristni viögekkst á Vestrlandi. SíÖan fór ]>ángbrandr vestr yfir

HreiöaijörÖ, og fann Gest á Baröaströnd, og tók hann skírn. þá

hefir vcriö koniiö frara á haust, cn síðan fór }>ángbrandr austr

aptr, og var um vetrinn mcö llalli, annan vctr, og fór svo utan

næsta sumar (999). Sagan uin fall Skegg-Bjarnar stcndr hvcrgi

neina í Kristnisögu þcirri, sein í llauksbók stendr, og er aÖ sjá

scm iiún síi runnin frá Styrmi fróöa, því honum mátti vcra kunn-

ugast nm veru J>ángbrands vestr þar; þó viljum vör geta cins:

aö þar sem sagt er aö Skegg-Bjöm hafi biiiö aÖ llítarnesi, þá vituni

ver af sögli Bjamar JJítdælakappa aö J>órör Kolbeinsson bjó þar

áriÖ 1007, er þeir Björn fóru fyrst utan )
og af sögu J^jamar cr aÖ

ráöa sem þórbr hafi búiÖ þar lánga stund á undan; cr þá líkast aÖ

þórör hafv komizt aö Hítárnesi þá, cptir fall Skegg-Bjarnar.

J>eir fóru altir utan samsumars: Gizur hvíti, Hjalti Skcggjason

og þángbrandr ; en rángt cr þaö, sem taliö cr til í Ileimskrínglu,

aö Kjartan og þeir Bolli færi þaÖ sama sumar utan, því þaö var þrem
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vetrum fyr, scm sjá má afLaxdælu. Rángt er þ<5 þab í Laxdælu

og sumum af konúngasögunum, ab Gizur hvítl færi til Islands

sumarib 999, og kristni væri þab sumar lögtekin, cinum vctri fyr

cn Olafr fell vib Svoldr, því þab var eptir sögn Sæmundar prests

allt sama sumarib, ab þctta varb, en missögnin er mest sprottin

af rcikníngi Ara, scm taldi svo , ab afmæli kristninnar væri 999,

og eptir því taldi hann aldr Halls fóstra síns, þar sem hann segir

ab þab væri uvetri fyr en kristni væri lögtekin á Islancli" ab hann

væri skírbr, og þó* var þab, sem ver liöfum séb af Njálu, sumarib

998 ab Hallr var skírbr, enda lilýtr svo ab bafa verib, því Hallr

er fæddr 995, því hann andabist, eptir sögnAra, níu vetrum ept-

ir andlát Isleifs biskups, ebr 1039, og bafbi þá fjdra ura nírætt

(995— 1089), en þrévetr var bann skírbr, og verbr því skírnar-

ár hans 998; er því svo ab sjá, sem þab sc meb vilja og vitund

ab Ari hefir talib svo, og hefir þab verib bans bald, ab kristni

væri lögtekin vetri fyr en Olafr fell. I Islendíngabók Ara heíir

og Sæmundr leibrett þetta, er Ari sýndi bonum þá bó*k sína;

því segir Ari (kap. 7): uen Olafr Tryggvason fell bib sama sumar

ab sögu Sæmundar prcsts" og mundi ekki Ari bafa skotib þessu

máli til heimildar Sæmundar, ef bonum hcfbi verib þab sjálfum

Ijóst. í Laxdælu, scm í mörgu fylgir sögu Ara, er og talib svo

tU, sem Gizur bvíti færi til Islands 999, sama sumar sem Bolli.

þab scin nicst beíir valdib þessu kann og ab bafa verib, ab tíminn

þótti ofstuttr, ab Olafr konúngr skyldi gcta baft spurnir af alþíngi,

ábr en bann för úr landi. — þab cr nú allincrkilcgt, ab vör gctum

mcb vissu tiltckib daginn, nær krislni var lögtckin bcr á landi

frá lögbcrgi ; höfum vcr bcr tvcnnar sagnir: Kristnisögu og svo

sögu Ara í Islcndíngabók sinni, en Ari bafbi söguna eptir Teiti

fóstra sínum, cu Teitr cptir þeim íuanni, cr sjálfr var á þíngi

þctta ár, enda bcr öldúngis saman bábuin ])cssum sögum. Fyrst

scgir nú, ab þann sama dag, scm þcir sigldu fyrir Dyrbólmads,

rcib FIosi til þíngs um Arnarstakksbcibi og böfbu þeir tal bvor

af öbruin, og íltitti FIosi söguna til þíngs mn kristnibob j^cirra;

þetta hefir vcrib á þribjudag, cptir því scm Kristnisögtt scgist frá,

því sama dag tóku þcir Vestmannaeyjar og bibtt þar tvo daga,

ábr þeir færi til lands, cn þab var satna dag og menn skyldi

ríba á þíng ab þeir töktt Eyjasand ; en sá dagr , er incnn skyldi

rfóa á þíng, var jafnan fimtudagrinn fyrsti í clleftu viku sumars.

Ari orbar þetta öbruvísi, og segir ab þeir kæmi í Eyjarnar aþá



434 UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM.

er tíu vikur voru af sumri", og færi svo jafnharban í land; ber

því báoum saman um hvaba dag þeir koinu í land, en þao sem

á rnilli ber ríör á cngu : hvort þeir bioi í Eyjunum tvo daga ebr

ekki. Fimtudaginn fyrsta í elleftu viku sumars bar þetta ár upp-

á 20. Júní, og þenna dag viöu menn á þíng. Nú er eptir ab vita,

hvab lengi ab þeir voru ab ríba til þíngs af Eyjasandi ; á sögunni

er helzt ab sjá scm til þess haíi gengib tveir dagar, enda var

þeim ferbin erfife, og urbu ab gánga nokkra lcibina, því cngir vildu

]já þéfrn reibskjóta ; vhr getum og af öbru seb, ab þab var á

laugardag (22. Júní) ab þeir ribu á þíng, þann dag sem dóinar

skyldu út fara, því udaginn eptir" ab þeir komu á þíng saung

þormóbr prestr þcirra mcssu á gjábakka, og gengu þaban á lög-

berg sjö menn skrýddir meb tvo krossa, og mcb reykelsi og glób;

þykir því aubsætt ab þetta var á sunnudag (23. Júní). þenna

dag báru þeir upp erindi sitt frá lögbcrgi, og þenna dag var

þorgeiri falib á hendr ab segja upp lög, og lá hann þann dag

allan og nóttina eptir, en hinn næsta dag sagbi hann upp þau lög

ab lögbergi, ab allir menn skylclu vera kristnir á landi her. þab

var ]>ví 23. Júní á sunnudag, ab mál þetta var rædt ab lögbergi, en

24. Júní cbr Jónsmcssa, sem þá bar uppá mánudag, er afrnælisdagr

kristninnar á Islandi
;

því var þab allaubvclt, ab komizt gæti til

Noregs fregn af þíngi ábr en Olafr konúngr fór subr úr þrándheimi,

og getr konúngr vcl hafa frðtt þetta sneinma í Júlí eba fyrstu

dagana jafnvel, því dæml eru til, svosem um þórarinn Nefjúlfsson,

ab menn sigldu á fjórum dögum úr þrándheimi og til Islands. Hefi.r

því Kjartan skilib vib konúng um þab bilab 12—13 vikur voru af sumri

(um miðj&n Júlí), en þá jafnharban fór konúngr subr meb landi og

dyaldi þá enn um hríb á Rogalandi, meban hann gipti Ingibjörgu

systur sína. þab mun þvf víst hafa verib komib fram í Águst er

konúngr fór alfarinn úr Noregi subr til Vindlands; en Svoldar,

orusta varb 9. Septcmljcr, ebr mánudaginn í 21. viku sumars.

þab er þessu máli skyldast, þar sem nú er búib ab tala um
hvernig kristni kom á Island, ab láta hér fylgja síbasta hluta

Njálu, því bæbi gjörbust þau tíbindi samhíirabs, og svo er fimtar-

dómssetníngin næst kristnibobinu þab merkasta sem gjörzt heíir í

stjórnarsögu lslands. Vcr höfum ábr getib þess , ab eptir víg

þráins verbr eyba í sögunni svo sem átta ára bil, fjóra vetr fyrir

kristni, og aptr abra fjóra eptir kristni, og er þar skotib inn

kristnisögu-þættinum; þó var fyr sagt frá fimtardóms-setníngunni,
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og er þaö meÖ vilja aö sagan fylgir þar ekki réttri viöburöaröö.

Vér vitum reynclar ekki til, aö neinstaÖar í sögum eör annálum sé

tilgreint hvaÖa ár aö fimtardómr var scttr, þ<5 hafa menn tiltekiÖ

áriö 1004, en þaö er aö cins eptir álitum, en keinr þ(5 svo nær

sanni, aö ekki getr þaö skakkaö meir en einu ári. Fyr en 1004

getr þab ekki hafa verib, því þetta sama sumar t<5k Skapti lögsögu,

en þab var Skapti sem íiintarddm setti (Islcndíngab. kap. 8). þab

cina, sem farib verbr eptir, er ab telja árin eptir Njálu fram ab

Njálsbrennu, sem víst cr ab varb 1011; verfer þá ab telja svo:

fyrst eptir ab íimtardóiur var settr er gctib um dráp Höskuldar Njáls-

sonar, og dráp bræbra Lýtíngs í hefnd eptir hann. þetta vitum vér

ekki hvab laungu varb eptir ab fimtardómr var settr ; Höskuldr Ilvíta-

nesgobi hafÖi þ<5 þá buib nokkra hríb á Hvítanesi, og getum vcr því

ekki tiltekiÖ skcmra en tvo vetr, og ef v$r setjum íimtardóminn 1004,

þá hefir þetta orbib 1006, en
t(
þrem vetrumn

eptir dráp Hösk-

uldar Njálssonar varb þab á þíngskálaþíngi, ab Ámundi blindi

hefndi fóbur síns (Njálss. kap. 107). þetta hefir því verib árib

1009, en sama sumarib kom Valgarbr hinn grái út, og andaöist

litlu síbar, sama ár. þá liófst rógr Marbar, og ætlum vér ab þab

muni fara næst sögunni, aÖ á annab ár hafi rógr þessi varaö; en

víg Höskuldar varb snemma vors árib 1011, en haustinu ábr

hafbi hann fariö austr ab Svínafelli til heimboÖs til Flosa, og þá

gaf Flosi honum skikkjuna (1010). Um sumariö sama, á alþíngi,

er Höskuldr hafÖi verib veginn um vorib, var vígsmálib rædt á

þíngi, og gengu ekki sættir saman, og um haustib sama varb

Njálsbrcnna (1011). Svona má tclja frá limtardönii og fram ab

Njálsbrennu, og sjá mcnn af þessn, ab mjög litlu getr munaö, og

þab er varla ætlandi aö telja megi síöar en 1004, ncma svo aÖ

eins, ab ckki haíi libib þrír vetr milli falls Höskuldar Njálssonar

og Lýtíngs. Eu á hinu bdginn er þab nokkuö tæpt aÖ láta fimt-

ardóininn vcra scttan á sama þíngi scni Skapti tdk fyrst lögsögu,

og verÖr ekki variö, aÖ hitt yrÖi cölilcgra í ýmsu falli, cf mcnn

setti hann ári síÖar, eÖr 1005, en þ<5 látum vcr hitt áriö sitja í

fyrirriinii. Vcr veröum enn aö geta þess, aö annálar setja Njáls-

brennu áriö 1010, eÖr vetri síÖar en hcr er gjört, og setja bar-

dagann á alþíngi 1011, cn aö hann varö ári síöar má sjá þegar

talib er þaÖan og aptr aö Brjáns bardaga, scm vér vitum ab varö

um páska 1014; því Flosi var ckki ncma cinn vctr hcr á landi

eptir brennumálib, en fyrsta vetrinn sem hann var utan varö
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Brjáns-orusta; heíir þvíFlosi faributan 1013, og bardaginn á alþíngi

orbib 1012, en Njálsbrenna 1011, og er þetta engum efa undirorpib.

Uin ofanver&an vetr (1013) var sættarfundr þeirra þorgeirs skor-

argeirs og Flosa, og sama vorib var þab, ab Kári gjörbi mestan

usla ab drepa þá brennuinenn meb Birni í Mörk. Kári f<5r utan

sama sumar sem Flosi
; þá drap hann Gunnar Lambason í liöll

Sigurbar Orkneyíngajarls á jdlum 1013, en eptir nýáriÍ) fór jarl

hina síbustu ferb sína til Irlands, og fell þar. þetta vor (1014)

drap Kári Kol þorsteinsson
;
þab var hin síbasta mannhefnd hans.

Sama vor h<5f Flosi Rómgaungu sína, fór síban aptr í Noreg, og

var þar um vetr Sumarib eptir fór og Kári til Norbmandís og

þaban til Iióm, en síban norbr aptr, og var enn vetr á Katanesi.

A þessum vetri (1016) andabist kona hans, dóttir Njáls, uti á Is-

landi. Fór Kári um sumarib til Islands og fekk Hildigunnar.

Síbast getr um druknan Flosa milli landa, en engi vegr er til ab

vita nœr þab haíi orbib, nema hvab líklegt er ab þab hafi orbib

laungu síbar en þetta.

Sunnanlands höfum ver nú alls engar abrar sögur frá dögum

Skapta, en Njálu, cn hun gjörbist mest á Rángárvöllum, cn kemr

þó mjög vib Arnesínga, og má auk þessa álítast sem allsherjar

saga landsins frá þessu tímabili, og er þar getib höfbíngja um

allt land; því undarlegra er þab, ab Kjalnesínga ebr Reykvíkínga

cr þar ekki minnzt ab neinu ; ver vitum ab eins af öbrum sögum

ab þormóbr, sonr J)OrkeIs mána, var þá allsherjargobi, og ver

liyggjum ab hann hafi þá verib á lííi, er brennumálib varb, og

cr furba ab slíkr höfdíngi, sem allsherjargobi landsins var, skuli

hvcrgi konia vib sögur. þá mun þornióbr hafa verib hniginn

mabr er þetta var, en Hamall, sonr hans, mun hafa lifab um önd-

verba öldina. Af þciin Kjalnesíngum hðfum ver nú ncfndan

Stefni l^orgilsson, cn hann var lcngstum í útlöndum ; ntí var hann

og sekr gjör, og af afdrifum hans cr þab sagt, ab Sigvaldi jarl Iðt

drepa hann skömmu eptir 1000. Annar tnestr mabr á Kjalar-

nesi var þorleifr, þribi mabr frá Örlygi, tröllaukinn mabr, scm

sagt cr ab tæki kristni, og cru Esjubergíngar komnir frá honum,

') I sögunni scgir að hann væri um vctr incð Eyríki jarli, cn það hlýtr

að vcra ráíigt, því líyríkr fór úr laudi 1012 suðr til Englands, cn

Flosi kom varla úr Róinfcrð sinni fyr en 1015, og hefir Ólafr helgi þá

vcrið kominn í Noreg.
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cn cngar sögur fara af honum, og er hans aö cins getiö, og af

þeim Valþjóflíngum vitum ver alls ekki aö segja.

En þegar kcmr upp í BorgarfjörÖinn fer aö ver&a fjölskruö-

ngra um sögur, og höfum vér þrjár þa&an og allar mcrkar; þ<5

gjörast þœr mcst fyrir vcstan Hvítá, því cptir dau&a Tiingu-Odds

vitum ver fátt aö segja af þeim BorgfirÖíngum fyrir sunnan ána,

en á Mýramönnum og Gilsbekkíngum vitum ver g<5& deili alla

þessa stund. Allar þcssar þrjár sögur taka hvor aö kalla viÖ

af annari: fyrst Gunnlaugssaga ormstungu, cn síöan Hciöarvíga-

saga og síöust saga Bjarnar Hítdælakappa. Auk þessa cr Víga-

Styrssaga, scm mjög kcmr viÖ Borgarfjörö og scm kemr aÖ fram-

an viö Heiöarvígasögu. Allar þessar fjtírár sögur verör aö taka

í cinu lagi, cr ákvcöa skal tímatal í þcim. Gunnlaugssaga byrj-

ar mcb fæ&íng Helgu hinnar fögru (um 985) og uppvcxti Gunn-

laugs ormstungu meö fö&ur sínum á Gilsbakka, og er aö vissu

leiti aö álíta hana sem áframhald Hænsa-þörissögu, því Jófríör,

dóttir Gunnars lllífarsonar, giptist þorsteini á Borg sfóar cn

l><jroddi Túngu-Oddssyni
; þó liggja alltaö 20 vctr milli Hænsa-

I^ðris sögu og þángaö til hin heCst Til að ákveöa fæöíngar-ár

þcirra Gunnlaugs og Helgu , en þau voru mjög jafnaldra, þá

cr fyrst þörf á a& tiltaka meö vissu utanfer&arár Gunnlaugs, cn

þá var hann a& sögn sögunnar 18 vetra, og er þa& er biíiö, er

liægt a& rekja söguna síöan, því ár fyrir ár er sagt frá liverju

einu. Nu vill svo vel til, a& sjá má, a& cinhver söguma&r hefir

handleiki& Gunnlaugssögu og skoti& inní grcinum, sem mjög eru

árí&andi vi&vfkjandi tímatali, og cr þa& í utgáfu sögunnar prcntaö

me& ö&ru letri (bls. 191. 212. 259). I>aö er auÖseö, a& sá, sem

þaö cr eptir, hefir veri& nákunnugr öllu tímatali, og er ekki til

annara aö geta cn Styrmis frdöa eör Ara; þ<5 höldum ver helzt

aö Ara se þaÖ fremr eignandi, einkum fyrir þá skuld, aö sagt er

í formála sögunnar, aÖ sagan síi rituÖ ueptir því sem sagt Iieíir

Ari prcstr hinn fróöi þorgilsson , er mestr fræÖimaör hefir veriö á

íslandi á landnámssögur og forna fræöi" (bls. 189). J>aö sem

vcr fyrst verÖum aö taka til greina cr ]>a&, aÖ Gunnlaugr f<5r

Utan mcö AuÖunni fcstargarmi, og hefir ntí þcssi ökcndi sögumaör

skotiÖ á ])essum staÖ þeim orÖnm inn í söguna: „þessi Auöunn

vildi eigi utan flytja sonu Osvífrs hins spaka eptir víg Kjartans

Olafssonar, sem segir í Laxdælasögu, og var& þaö þ<J síÖar cn

þetta"; en þaö var sumariö 1002, sem Osvífrssynir voru sekir
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gjörvir, og sama ár drukknaöi og AuÖunn, sem segir í Laxdœlu, og

höfúm vér hér tvsér sögur fýrir því, bábar samhljdöa, a& lítanférí

Gunnlaugs varö fyrir 1002, og reynist sönn sögn Laxdælu um
drukknan AuÖunnar. Nu er ekki nema um eitt ár a& tefla, eör áriö

1001, því þegar Gunnlaugr kom tilNoregs, var Eyríkr iarl í landi en

Olafr Tryggvason fallinn. Vér álítum því fulIsannaÖ, a& Gunnlaugr

hafi þettaár fari& utan, en þá var hann 18 vetra gamall j er hann því

fæddr 983, og Helga hin fagra mun og vera fædd um sama leiti.

Gunnlaugr var 15 1 vetra, er hann vildi fyrst fara utan (998), en

fa&ir hans neita&i. Nú koma enn þrfr vetr, sem Gunnlaugr var

ýmist á Borg mc& þorsteini e&r me& fö&ur sínum (998— 1001).

Nú þegar svona cr tali& kemr öldúngis hcim þa& sem í sögunni

segir, a& á þessum misserum væri þaö aö kristni kom á Island.

Ekki má villast á því, scm scgir litlu frámar (bls. 208), a& „þá

bjuggu þeir á Ujalla í OIvusi: þoroddr hinn spaki Eyvindarson

og Skapti sonr hans, er þá var lögsögumaÖr á íslandi." þetta

er þaö scm opt kemr fyrir í sögum, a& tekiö er Iíti& aptr

fyrir sig. Sama er og þaö , a& ver höfum aö framan leidt

rök til af aldri þórodds, a& hann muni hafa andazt á þcss-

um misserum. þcgar vér ntí vitum utanfer&arár Gunnlaugs, þá

er mjög att&velt a& ákveöa þaÖ sem á eptir kemr. Helga skyldi

sitja þrjá vetr í festum (1001— 1004), en ráöahagnum brugÖiö,

ef Gunnlaugr kæmi eigi út á þeim fresti. þegar Gunnlaugr kom

Utatí um sumariö 1001, var Eyríkr jarl aö Illööum, og var Skúli

þorsteinsson þar meö honum. Gunnlaugr fékk á sig hatr jarls, og

mátti þegar sama haust fara úr Noregi, kom hann þá vestr til

Englands til Aöalráös konúngs, og var mcö honum vetr hinn næsta

(1002), og orti á þeim vetri drápu um konúng, og er stefiÖ til-
'

fært í sögunni. uUm voriÖ, er skip gengu milli Ianda,,

, beiddist

Gunnlaugr orlofs aÖ sigla, og kvaÖst hafa heitiö aö heimsækja þrjá

])júÖkonúnga og tvo yfirjarla 1
; fékk hann orlof af konúngi og

Vcr lcsum XV fyrir XII, bls. 201; annars væri Giinnlaugr ófúngr til að

luigsa til ulanfcrða, enda stcndr og 15 í mörgum handrituin. Ija ^ cr

auðvitað að þá lcsuni vér og III fyrir VI bls. 210, sem og stcndr í

flestum sömu liandritum, þar scin 15 stóð að framan.

') Hann ncfnir viggs döglínga (vigg = vé =• hoQ, svó kallar hann : Aðaliáð

Knglakonúng, Sigtrygg í DýHinni og Olaf Svíakonúng. Enn fremr ncfnir

hann tvo hjarls jarla = lands jarla, cn það cr Sigurðr Orkneyínga jarl

og Eyríkr Illaða jarjj cðr Sigurðr jarl h Skörum.
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f<5r nú Gunnlaugr fyrst til Dýflinnar til Sigtryggs konúngs silki-

skeggs, sonar Olafs kvarans, og Iiafoi bann þá uskamma stund

rábib rfki-V; stendr ])etta og heima, því Olafr kvaran var enn á

lííi er Olafr Tryggvason kom til Noregs, og hefir andazt á hin-

um næstu vetrum fyrir 1000. Gunnlaugr orti runhenda drápu um •

Sigtrygg. þ>ar dvaldist hann uskamma stund", og f<$r samsumars

til Orkncyja og kvab kvæbi um Sigurb jarl Illöbvisson. Hann var

þar skamma hríb og kum „uiii l]austi&
Y>

til Konúiigahclhi, og hölt

jafnsnart austr abSkörum. þetía gjörbist allt um sumarib 1002.

Gunnlaugr orti kvæbi um jarl, og dvaldist þar lángt fram á vetr, en

þaban f<5r hann til Uppsala, og kom þar uum vorib, nœr þíngi þeirra

Svía" (1003). f>ar fann hannHrafn; hefir Hrafn sjálfsagt sumarib

ábr (1002) siglt af Islandi, því þab sumar höfum vér sögur af

því, cptir Hallfrebar sögu, ab hann dcildi vib Hallfreb öndvert

sumar útaf húskarli sfnum. Hrafn heíir verib eihn vetr utan,

og sjáum vcr ab ckki kemr þessi saga hcldr í neina mútsögn vib

þab sem sagt er, heldr styrkir hvab annab. Fdr Hrafn þctta vor

hib sama (1003) út til Islands og hdf bónorb sitt til Hclgu fögru ; en

Gunnlaugr fúr síban um sumarib frá Uppsölum og vestr til Eng-

lands, og var meb Abalrábi þann vetr (1004). Nú hafbi Gunn-

langr verib þrjá vetr utan, og skyldi þab sumar til Islands, en

úfribr Kngla vib Dani fyrirmunabi honum þab. Meban Gunnlaugr

var í austrför sinni, höfbu orbib þau tíbindi, ab Abalrábr lct á ein-

um degi myr&a allaDani, sem í landinu voru, og gjörbist þab um
haustib 1002; er þetta enn ein sönnun fyrir því, ab Gunnlaugr

hafi farib utan 1001; því hefbi hann farib vctri síbar, þá mundi

hann hafa komib til Englands hib sama haust, sem þetta mikla

manndráp varb, og mundi þcss ab öllum líkindum vera getib í

sögunni. þab er meb öllu rángt þar scm í sögunni scgir (bls.

241), ab þá væri Knútr konúngr í Danmörk ; allar íslenzkar sögur

eigna Knúti herferbir á Englandi, líklega af því, ab ílest kvæbin

voru um hann sem menn höfbu, og var honum því, sem vant er, cign-

ab állt; en vcr vitum, ab Svcinn andabist eigi fyr en 1014, og var

þab tíu vetrum síbar cn þab scm hér grcinir. Einmitt þetta sum-

ar, sem nú er um ab tala, var Danahcr í landi, og rcb þar fyrir

Ilemíngr, brúbir Sigvalda. Vetrinn næsía (1005) var Gunnlaugr

enn á Englandi, en fckk eptir mitt sumar uorlof til ab fara til Is-

lands": uþví Danir komu eigi", segir í sögunni. A annálunum

ensku fáum vcr betri vitneskju um þetta, og er þab enn fremr til
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styrkíngav þcssu tímatali; en þav segiv, aö um niitt sumar þetta

hiö sania ár ýfirgáfu Dani r Iandiö ura hríöj og er þaÖ auÖsjáanlega

hiö sania sem sagan lýtr til; hefir nií Áöatráör þókzt dhultr og

ntí gaf hann Gunnlaugi favavleyíi ; cn þetta varÖ þó skammgóö vó,

[)ví síÖav um sumariö komu Daniv áptr ; en þá var Gunnlaugr

fariun dr Iandi. AÖ hallanda sumvi 1005 fóv því Gunnlaugr til

Norcgs, og voru þá öll skip sigld til Islands, ncma Hallfreör skáld,

og tók Gunnlaugr sfer fari meÖ honum, og kom út um velrnætr

fyrir norÖan land, hiö sama haust sem Helga giptist Hrafni. Nii

vav Gunnlaugr einn vetr á íslándí, og um sumarife éptir var þaö

aö hann bavöist á þíngi viö Hrafh, og er þaÖ hin síöasta hólm-

gánga, sem IiáÖ heíiv veviö á Islandi í sögum, og vovu hólm-

gaunguv þaÖ áv afteknav mcÖ Iðgúm. fctta var um sumariÖ 100G.

Nil ev einkav athugavert þaö, scm á ])essum staö segiv í sögunni,

þav scm svo ségir : uþaö hefiv hiö þviÖja þíng veviÖ fjölmennast,

annaÖ eptiv Njálsbvcnnu, hiö þviöja cptiv Heiöarvíg" (bls. 259).

|>aö cr fullr misskilníngr, cr mcnn hafa viljaÖ skilja þcssi orÖ svo,

aÖ þetta þíng haíi veriÖ nœsta ár eptir Njálsbrennu , enda kæmi

þaÖ ekki í vcttan staÖ niÖv, aÖ veva annaÖ cptiv Njálsbvennu eÖa

1013, og þviÖja eptir Heiöarvíg, og heföi þá öll þessi hin miklu

þíng átt aÖ hafa sraÖiö í rettri röö sitt hvert ár (1011, 1012,

1013), og er ólíklegt aÖ nokkrum hafi komiö þaö til hugar, enda

stóö og Heiöarvígaþíng áriö 1015, sem ver síöar munum sýna,

cn ekki 1011, sem og er auÖseö, því ]>á mundi því lenda saman viÖ

þíngiö íítaf drápi Ilöskuldar, scm vev í Njálu höfum svo Ijósav

söguv um, og næv þaÖ cngum sanni. I orÖunum liggr ekki ann-

aÖ -en þaÖ, aÖ þessi þíng hafa veriö fjölmennust (árin 1006,

1012, 1015), án þess þaö hafi nokkurt ffllit til tímans. En nú

liggr næst aÖ spyrja, hvaÖ til þess kom, aö þetta þíng var svo

fjölmennt, og þcgar ver nú berum saman viö Eyrbyggju og Ileiö-

arvígasögu, sjáum ver, aö þaÖ getr ckki annaö þíng vcriö en

þaö, scm Snorri sókti Borgfiröínga á, útaf vígi Styrs; getum vcr

nú af þessu fengiÖ vissu um, aö Styrr var veginn um haustiö

1004, og aö Snorri fluttist aÖ Ttírigu um voriö 1006, hiÖ næsta

áör en hann fór suöv til Bovgarfjaröar. Nú verör her aÖ hafa

til samanbuvöav þaö, sem Eyvbyggja segir (kap. 56), aö Snorri

goöi fór suör til Borgarfjaröar fyrir þíng, meö 4 hundruö manna;

eru þá taldir höfÖíngjarnír , sem voru í HÖi Snorra, og svo

Borgíiröínga, og cr Gunnlaugr ormstúnga talinu þav cinn af Bovg-
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firbíngum ; cn nií var Gunnlaugr ckki nema þelta eina sumar

hfcr á lancli, og er þvf ekki um ab villast, enda kemr Eyrbyggja

saman vib Gunnlaugssögu í þessu efni, og cr þetta meb merkustu

þíngum í sögu lanilsins, þar sem ])cssi tvö stórmál komu fyrir.

þetta sama liaust fór Snorri enn suor í Borgarfjöro og drap f>or-

stein Gíslason, en Gunnlaugr og þeirlírafn fdru um haustio utan

til ab geta háb hólmgaungu sína erlendis, er þab var úr lögum

tekib á Islandi. Vctrinn nœsía var Hrafn í þrándheimi (1007),

en Gunnlaugr fór utan meb Hallfrebi scm fyr, og var þab um haustsíb

(1006), nær jafnlengd þcss, scm þeir höfbu komib út liib fyrra

árib, og voru þeir í Orkneyjum um vetrinn (1007). þetta er

Hallfrebar síbast getib, og svo dauba lians, sem vér hyggjum hafi

orbib svoscm 7 vctrum síbar en þetta var. þeir voru í hernabi

meb Sigtirbi jarli um sumarib (1007), en ab álibnu sumri f<5r

Gunnlaugr til þrándhcims, og var þar um vetrinn rneb Eyríki

jarli (1008). Um vorib fór hann austr á Jamtaland ab leita Hrafns,

og þar börbust þeir á Dínganesi, og féllu bábir. Gunnlaugr hefir

því verib 25 ára, er hann féll (983—1008). Um hann orkti þórbr

Kolbeinsson. þessi saga er víba forneskjukcnd, en þ<5, sem hiín nií

er, kemr hun ei ab síbr hvergi í bága vib tímatal, og tekr httn í því

fram Kormakssögu. þab kvebr svo ramt ab, ab sagan heíir komizt

inn í kenníngar, því á einum stab í vísu er hrafninn kallabr uGunn-

laugs bani'
)

, enda er mart í síbara hluta sögunnar, um einvíg þeirra

Hrafns austr á Jamtalandi, fáheyrt og undarlegt. Mansaungsvísurnar

í sögttnni eru 15 ab tölu, en 16, ef talin er meb vísan úr drápu

þórbar Kolbcinssonar, og yrbi þab þá flokkr. Sagan cndar tveim

vetrum eptir fall Gunnlaugs, og hefndi Hermundr hans. Hermundr

mun víst hafa verib nokktib eldri en Gunnlaugr, því synir hans eru

nefndir í Heibarvígum (1014), og gctr Hermundr því ekki verib

fæddr síbar en svosem 976; hcfir hann því orbib gamall mabr,

því hann var einn af Bandamönnum, og cr í þeirri sögu getib um
andlát hans (um 1055), hlýtr hariri þá ab hafa vcrib hátt á átt-

raibis aldri. lllugi svarti lifbi og framyfir Heibarvíg (því ber ab

rétta bls. 217), en mjog skammt mun hann þó* hafa lifab framyfir

þann tíma. Eptir aldri llermundar gctr Iilugi ckki verib fæddr

öllu eptir 940, og hefir hann orbib gamall mabr.

Af því ab allar sögurnar úr þessum nærliggjandi hérubum

binda hver abra, ab kalla má, þá verbum vér ab víkja lftiS citt
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frá ])ví, ab taka þær eptir herubunúm, og viljum ver nú taka

sögurnar sem vibkoma þdrsnessþíngi , af því þær taka lengra

fram, og eru svosem undirrdt þeirra, en eru afe öbru svo ná-

komnar sögum Borgíirbínga, ab hvorutvcggja veror ab* taka undir-

eins. Ur þdrsnessþíngi höfum ver nú rcyndar ekki annab en

síbari liluta Laxdælu og Eyrbyggju. Vor höfum fyr rakib tíina-

tal í Laxdælu fram ab uppvexti þeirra Kjartans og barna Osvífrs

(bls. 340—346). Aldr Gubrúnar Ósvífrsddttur getum vér bczt

ákvebib, ef borib cr saman vib aldr bræbra hcnnar, en hún var

sem sagan segir clzt þeirra barna; þeirra bræbra getr fyrst er

þeir sdttu Stcfni frænda sinn á þíngi, og ver gátum fyrir skcmmsfu,

árib 996, og hvab aldr Ospaks áhrærir, þá er aldr Ulfs stallara

sonar hans hfer til leibarvísis. Af Hávarbarsögu höfum ver sýnt,

ab Ulfr var fæddr þá er Ljdtr hinn spaki, mdburbrdbir hans, var

veginn (um 1003, bls. 366). þcir Osvífrssynir eru því ab líkind-

um fæddir á árunum 976—984, og ætlum ver ab Ospakr se þeirrá

elztr; en þeir voru fimm ab tölu bræbr, og ab þeir ckki eru fyr

fæddir, en her er sctt, mætti enn frcmr rába af orbum Kjartans,

er hann kvaddi Gubrúnu ábr hann fdr utan 996, og Gubrún vildi

fara utan meb honum, ab hann latti hana þess fyrir þá skuld: ab

bræbr hennar væri drábnir, en fabir hennar gamall, og væri þeir

allri forsjá sviptir ef hún færi af landi (Laxd. kap. 40); þd voru

þeir ekki svo úngir, ab eigi gæti þeirþabhib sama sumar (996) rekib

mál á þíngi , en ver ætlum þd, ab enginn þeirra haíi enn verib

kominn yíir tvítugt, og allir dkvongabir. Gubrún ætlum ver sé

fædd um 974, og kemr þab mjög nær sanni, þcgar talib er eptir.

Hún var 15 vctra cr hún giptist í fyrsta sinni þorvaldi (Laxd. kap.

34); heíir þab J)ví verib 989; tvo vetr var hún ásamt meb þorvaldi

(989— 91), en giptist í annab sinn samsumars og hann dd, þdrbi Ing-

unnarsyni (991), þá er tíu vikur lifbu sumars. þau þdrbr og

Gubrún voru og tvo vetr saman (991—993), sem sjá má af

Laxdælu kap.35) 1

, cn þdrÖr drukknabi um vor(993). Vér höfum ckki

þorab ab setja fæbíng Gubrúnar síbar, sökum þess, ab þá kemr

of nœrri ufeaníör Kjartans, og sjáum ver ab þab hafa verib þrír

vetr, sem libu frá dauba þárftar til utanfcrbar Kjartans; þá

var Gubrún 19 vetra, er þdrbr drukknaÖi, og hafbi þá verib tví-

') I)ar sc nh' Tyrsl
ctannað sumar eptir" og síðar litln :

({
kyrt var nú um

vetrinn".
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gipt. Vinátta þeirra Guörúnar og Kjartans var og eldri en þá

fáu vctr, seni GuÖrún síÖast var scm heimasæta hjá fööur sínuni,

því bæöi voru þau alin upp saman frá barnæsku. Aldr Kjartans

getum vor ekki mcí vissu ákveÖiö, cn ætlum þó* mcö vissu, aÖ

hann hafi veriö nokkru ýngri cn GuÖrún, og cr líklcgt ab hann

se fæddr 978, því siör var sem optast, aö menn fó*ru útah 18

vetra. Nú var Kjartan fjdrá vetr utan (996— 1000), en Bolli

ckki ncma þrjá (996—999), og fekk hann Guörúnar áriö 999; þá

heíir Guörún haft níu um tvítugt, er hún giptist þriÖja sinni, en

þau Guörún og Bolli voru saman sex vetr (999 —1005). þorlcikr

vaf elztr sona þeirra, og var hann fjúrum vetrum eldri en Bolli,

og er því fæddr 1001, en GuÖrún gekk meÖ Bolla, cr maÖr henn-

ar var vcginn. DauÖa Kjartans og Bolla má ákveÖa eptir sögunni:

Kjartan kom út um sumariÖ 1000, og var um vetr Öndvcröan

mcö fööur sfnuffi í íljarÖarholti
;

eptir jol (1001) fúr hann norör í

Víöidal, og lauk svo, aÖ hann fekk Hrefnu Asgeirsdúttur um voriö,

og var boÖiö haldiÖ er fimm vikur voru af sumri (1001). Um
haustiö var boö aö Hjaröarholti, og litlu síöar um vetrnætr aö

Laugum. Eptir j<5l um vetrinn gjörÖi Kjartan heimrciÖ í Túugu, og

sama vctr hinn fimta dag páska (9. apríl) var Kjartan veginn; varö

því víg hans 1002, en ekki 1003, sem í annálum sumum segir, og

er cnginn vafi á aö teljaþessa tvo vetr frá útkomu hans. þaullrefna

og Kjarlan voru ekki fulla 12 mánuöi saman, þ<5 segir í Land-

námu, aö þau haíi átt tvo sonu saman (Landn. 2. 18); þarstendr:

uþcirra s o n"Ásgeir og Skúmr (ekki synir) og á líkast til aÖ standa uÁs-

geir stúnit,
\ en Ásgeir fæddist um vetrinn uer á leiÖ", litlu fyrir fall

fööur síns (Laxd. kap. 47); hafi þau átt annan son, sem oss þo þykir

ólíklegt, þá hcfir Hrcfna gcngiÖ mcÖ barni, cr Kjartan fcll, en

hitt tjáir eigi, fyrir þcssa skuld, aö setja víg Kjartans ári síöar,

þvert á múti ljúsum orÖum sögunnar. Um sumariÖ 1002 varö

sckt og utanferö þeirra ösvífrssona. Nú er ekki víst, hvaö lengi

Olafr pá lifÖi cptir dauöa Kjartans
;
sagan segir svo: aö uþaÖ er

sagt aÖ ölafr liföi þrjá vetr síöan Kjartan var vegiun" (kap. 51),

og enn frcmr, aö þaö væri ucnn næsta vetr eptir andlát Ólafs" 1

aö þorgerör sendi þeim boÖ sonum sínum, og eggjaöi þá til hefnda,

en um sumariö eptir aÖ áliönu sumri var víg BoIIa; cptir þessti

heföi átt aÖ líöa íimm vetr frá vígi Kjartans til vígs Bolla, og

') f)ó má skilja orðin svo, sem það liaG vcrið sama velrinn og Ölafr dó,

og færi það bczt.

29*
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víg hans orbib 1007, en svo lítr íít, sem þcssi reikníngr sc lagabr

eptir því, ab Snorri gobi skykli hafa flutt aÖ Ttíngu 1008; en af

stigum Borgfirbfnga sest, ab þab var 1006, en víg Bolla varb ein-

um vetri fyr, og hefir þab því orbib 1005. þetta getr og komio

heim viö sögn Laxdælu, því athuganda er, ab Kjartan fell seint á

vetri, öndvcrtár, og getr því Ölafr pá vel hafa andazt 1004, en svo

stabib á ári, ab þrír vetr eru taldir, ab hann hafi lifab eptir víg Kjart-

ans, þ<5 itiú sé ekki nema tvö. I annálum er víg Bolla sett 1006, en

hitt ætlum vör rettast, ab þab sé vetri fyr, og skulum ver síbar sjá,

ab aldr þcirra þorleiks og Bolla mælir fram meb því. I Laxdælu

segir nú, ab Snorri flytti ab Tííngu vorib eptir víg Bolla (kap. 56),

cn í Eyrbyggju (kap. 56) segir svo, ab þab væri tveim vctrum

eptir víg Bolla, og í annálum er víg Styrs sett vetri ebr tvcim

síbar en víg BoIIa; cn ei ab síbr álítum vér sögn Laxdælu rétt-

asta í þessu efni, enda liggr þab þeirri sögu nær ab herma rétt

frá því; þab geír heldr ekki verib, ab Bolli hafi verib veginn

tveim vetrum fyr en Snorri f<5r frá Helgafclli
,

því þab yrbi árib

1004, og er þab ofsnemmt.

Ver víkjum frá þessu um stund, og meb því ab á þessum stafe

verbr hlé um stund í Laxdadu, frá vígi Bolla til vígs Helga Harbbeins-

sonar, þá þykir oss bezt fallib, ab taka framfyrir aptr, og víkja til

Eyrbyggju. Ab framan (bls. 339) höfum vér rakib tímatal í henni

aptr ab bardaganum í Alptaíirbi (997) og ab sætzt var á þau mál

998; hér verbr aptr bil í sögunni, og endar þar sögu Eyrbyggja, ef

svo mætti kalla. I^etta sama haust (998) kom nil þángbrandr

vestr, og ætlum vér ab vel geti verib ab Snorri hafi þá tckib prim-

signíng af honum , líkt og Gcstr spaki, og hcfir Ari fróbi talib

svo
,

og þab líklega eptir sugu ímríbar spöku , sem Snorri gobi

væri síban átta vetr á Helgafclli. J>ab var og vel til fallib ab

telja frá þessu ári, sem deilur Eyrbyggja lyktubust á, og byrjar

þar nýr kafli í lííi Snorra, en cr þó* tíbindalaust fram ab vígi

Styrs, cn Styrr var tengdafabir Snorra, cn Borgfirbíngar veittu

lib banamanni hans. \>6 ntf annáhir seti víg Styrs árib 1008,

sem ckki getr stabizt, ])á heíir oss þökt réttast ab fyjgja í þcssu

efni því, scrn segir í sögum Borgíirbínga, ab deilur Snorra vib

Borgfirbfnga yrbi sama sumarib sem Gunnlaugr ormstunga var á

landi hér, ebr sumarib 1006, sem ab framau cr sýnt, einkum þar-

ebEyrbyggjanefnir Gunnlaug í ílokki Borgfirbínga; enda þd nú Utið

sé á mununum, þá vcrbr \)6 sd sagan eblilegri, sem setr vfg Styrs
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heldr fyr en síbar, því Styrr lieíir samt scm ábr verib mabr liálf-

sjötugr, þ<5 liann ekki hafi vcrib veginn síbar en 1005 (bls. 329),

sem bezt vcrbr síib af aldri Asclísar, dóttur hans, en hitt vitum

vfcr af Eyrbyggju (kap. 56), ab Snörri bjó ckki nema einn vetr

aí) Hclgafclli
,

cptir víg Styrs, og flutti inn ab Túngu um vorib

eptir, því svo hittist á, ab víg Bolla varb sama sumar sem Styrs,

þó* fyr á sumri, og skipti hann því um bústabi vib Gubrúnu
f

Osvífrsddttur. þetta sama vor, scm Snorri íltitti ab Túngu , f<5r

hann subr í Borgarfjörb fyrir þíng, og bjó til mál á hendr Borg-

lirbíngum, en síban á alþíng, meb mcsta fjölmenni, og mun hann

þar hafa haft öll stórmenni á Vestrlandi í flokki sínum; Ver-

mundr mjdfi var og þá kominn vestr til Isafjarbar, og veitti hon-

um lib mcb Isfirbíngum, cn til móts voru Gilsbckkíngar og Borg-

íirbíngar. |>etta þíng er talib meb þremr hinum fjölmennustu

þíngum á landi, og má vel líkja því vib þíngib eptir Njálsbrennu,

því þar lendti saman tveim landsfjörbúngum : Subrlandi og Austr-

landi , en hfcr Vestrlandi og Subrlandi , cn í Hcibarvígum Norbr-

landi og Subrlandi , svo þctta voru allt fjórbúngamál. Borgfirb-

íngar dnýttu mál fyrirSnorra á alþíngi þessu. Nú tvídeilast sÖg-

iiniar; segir Eyrbyggja (kap. 56) ab Snorri færi þctta sama haust

(1006) subr til Borgarfjarbar, og tæki af lííi þorstein Gfslason, en

í Víga-Styrssögu segir, ab fjórir vetr libi þar á milli
,

og leti

Snorri bíba unz útscb var um hefndina þorstcins á Gesti; cn

þessi saga er öll ólíklegri, enda er rcttast ab fylgja frcmr orbum

Eyrbyggju, hefir hún og þab sbr til styrkíngar, ab þegar árin svo eru

talin fram ab Iieibarvígum, eptir Heibarvígasögu, þá lenda Hcibarvíg

á árinu 1013, en þab skakkar einu ári vib þab, scm scgir í Grettlu,

ab þau yrbi 1014, sem vcr og ætlum rcttara, cnda gat og svo lítib

SKjátlab í minni Jdns Olafssonar, scm ágripib hcíir samib af Víga-

Styrssögu og upphali llcibarvígasögu. þab er og annab, ab ef v^r

fylgjum sögu Styrs, ab fjórir vetr haii libib frá ])íngdeilunni út-

af vígi Styrs, þá verbr víg þorsteins 1010, en vígsmál hans

kcmr nibr á þínginu 1011 ,
scm vcr höfum svo ljósar sÖgur um

a f Njálssögu
,

og ætlum vér varla, ab Snorri hafi átt þar neitt

vandamál ab kæra. Um vorib cptir víg þorstcins Gíslasonar var

róstusaint á þórsncsþíngi milli Raubmelínga og Snorrúnga útaf

v ^gi þorstcins, og varb bardagi á þínginu. Orb Snorra vib þor-

stein úr Hafrsfjarbarey á þessu þíngi sýna, ab víg þorsteins

Gíslasonar varb um haustib 1006: unú mantu vilja, ab vcr greib-
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um svo mál mcb þer, sem þer Borgfírbíngar greiddub vor mál í

fy rra sumar". Vér ætlum því, ab þetta haíi verib um vorib 1007;

en um sumarib cptir, á alþíngi
,

lyktabi þcssum málum öllum,

og höfbu þá deilur Snorrúnga og Borgíirbínga stabib yfir tvo

vetr frá vígi Styrs (1005—1007). Nokkrum vctrum síbar fór Snorri

herfcrb sína norbr í Bitru meb Sturlu þjóorekssyni frá Stabarhóli

(um 1010, kap. 57— 63). Nií er síbast ab tiltaka hvab marga

vetr Snorri bjó í Tungu. 1 Eyrbyggju (kap. 65) segir, ab þab

væri 20 ár, en þetta getr meb engu móti komib heim, og er þab

því kynlegra, sem líklegt er ab þetta se eptir sögu þuríbar spöku.

þegar vér nú* vitum ab hann kom ab Tungu 1006, og hann and-

abist 1031, þá hafa þab verib 25 ár sem hann bjó þar, og

þykir oss líkast ab hitt se ritvilla (XX fyrir XXV), en sein

komizt héfir inn í öll handrit, sern ver nú höfum; en þessar tvær

tölur eru þab, sein optast og aubveklast víxlast á, og er þab enú

sönnun fyrir því, ab Snorri hafi cinmitt þetta ár ílutt ab Tungu

;

sé talib frá 1008, þá verba ])ab 23 vetr, en þær tölur (XX og

XXiil) geta miklu síbr víxlast á. Höfubatribin í lííi Snorra eptir

sÖgu |>uríbar spöku eru því þessi : hann andabist árib 1031,

sjö um sextugt (964— 1031); reisti 15 vetra bú ab Helgafclli (979);

var nær (ckki fullt) hálffcrtugr er kristni kom vestr á land (964

—

998); bjó síban 8 vetr ab Helgafelli (998— 1006), cn síbast 25

vctr í Túngu (1006—1031). Snorri bjó 19 vctr cbr 20 ab Hclga-

felli, ábr kristni kom þángab vestr (979—998)'. þctta vcrba

alls 67 ár (15 + 19 + 8 + 25= 67). Af börnum Snorra er þór-

oddr elztr (fæddr 985). Hann hefir því verib fcrtugr cr Olafr

hclgi hélt hann í gislíng. þuríbr spaka mun hafa verib ýngst

barna hans (fædd 1028); hún andabist 1112, og hafbi þá

fjóra um áttrætt. Hún mun hafa lifab alla sína æíi í þórsnes-

þíngi
,

því hún var gipt cinum af sonum Síeindórs á Eyri;

eptir sögu hennar mun Ari mjög hafa ritab Breibíirbíngasögur.

Fleiri af börnum Snorra eru fædd eptir 1020, ebr á síbustu árum

hans, því í BandamannasÖgu eru dætr hans taldar mcb gjafvaxta

uppvaxandi konum.

A þessu tímabili , um daga þeirra Olafs Tryggvasonar og
9

J

Olafs helga, voru scm mestar siglingar milli Islands og Noregs,

og voru Islcndíngar hvern vctr vib hirb Noregs konúngs;

') Skyldi því vcra víxlað við vcru hans í Túngu?
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ver&a því sögurnar mjög ri&nar vi& tímatali& í konúngasögunum,

svo hvorugt ver&r frá ö&ru skili&. J^ví ver&r ekki hjá komizt,

a& láta gánga á undan líti& ágrip af tímatali í sögu Olafs kon-

úngs hclga, og svo hvar hann haíi haft a&setu í Noregi hvern

vetr, me&an hann var í landi. þetta kemr og mjög vi& hcrfer&ir

Dana vestr ura haf, og Knúí ríka, en þessa skal a& eins geti& í

fám or&uin. Danir höf&u lángan aldr lcita& eptir a& ná ríki á

Englandi, og haldi& þar jafnan her manns. Her viljum ver byrja

þar, sem ab hætti saga Gunnlaugs ormstúngu, a& svo miklu leyti

sem hun er ri&in vi& England; me&an hann var þar, höf&u Danir

þar mikinn her í landi. Gunnlaugr fdr þa&an 1005. Nú lí&a fjögr

ár þa&an, þángab til þorkell háíi fdr þánga& sína miklu herför

sumari& 1009, í hefnd cptir Sigvalda jarl, brd&ur sinn, sem drep-

inn haf&i veri& fyrir vestan haf. I enskum annálum er þessi mikli

lei&ángr kalla&r uf>orkcls her". fcssi lei&ángr var þa& sem Olafr

helgi tdk þátt í. þrjá vetr var þessi her á Englandi. Um
hausti& 1009 voru orustur sunnantil á Englandi ubeggjamegin

Temsar, og opt sdktu þcir a& LundúnumV (Saxa annáll). þessa

getr í kvæ&um um Olaf hclga. Næsta sumar (1010) var mannskæ&

orusta í Austr-Öngli, á mdti Ulfkeli snillíng, og var& mesta mann-

falli þessi orusta er í kvæ&unum köllu& uorustan á Ulfkelslandi,

e&r á Hríngmarahei&i". ^ri&ja sumari& unnu þcir Kantaraborg ume&

svikura^:; þessa geta og kvæ&in á Ifka Iund (1011). En um vetr-

inn um páska (1012) keyptu Englar Dani af ser me& 48,000

pundum. þá haf&i þessi her veri& þrjá vetr í landi. þessa getr

og í kvæ&unum, en þd svo, sem Olafr helgi tæki allt þetta fíi, eins og

si&r var skálda, a& eigna þeim öll stdrvirkin, er kvæ&i& var flutt.

Vetri sí&ar kom Sveinn konúngr tjúguskegg me& hcr til Englands

(1013), og lendu í Humbru (Md&u), og var Eyríkr jarl llákonar-

son me& í þcirri för. A&alrá&r ílý&i um mi&jan vetr til Nor&-

mandís, en litlu sí&ar, á þorra, anda&ist Sveinn tjúguskegg (1014).

A&alrá&r kom í land aptr á föstunni, og var Olafr hclgi í för

me& honum. Kvæ&in segja svo, a& Olafr setti konúng aptr inn í

ríki sitt'. Nú cr a& sjá hvernig þctta kcmr hcim viÖ konúnga-

sögurnar, hva& tímatal áhrærir: Olafr helgi er fæddr 995, en 12

vetra fdr hann fyrst í herna&, og herja&i í Austrveg, má nú sjá

a& hann var í þeim hcrna&i tvo vetr, þd ekki sé nefndr berum

')
<tKomtu í land og lcndir, láövörðrl Aöalráði, þín naut rckka rúni ríki

stnddr að slíku".
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orbum nema annar, áör hann kæmi. vestr þaban og vestr í Dan-

mork, en þar ubitti hann þorkel háfa og rebst þorkell til ferbar

meb honum" (1007— 1009), og ber þetta, þegar talib cr eptir aldri

Olafs, öldúngis uppá sama ár scm í ensku annáhinum, og cr

því ekki haegt um ab villast. A Englandi u d\aldist Olafr í þab

sinn 3 vetr" (1009—1012; Ólafs s. h. kap. 14), og kemr allt í

sama stab nibr, og sömu orustur eru talclar í réttri röb í drápu

Sighvats, sem í Saxa-annál. Föt Olafr konúngr um vor frá Eng-

landi (kap. 15), og herjabi síban vestr á Valland, og var í þeim

hernabi
4t
tvö sumur og einn vctr" (1012— 1013), og kom um

(t
hausíi&" til Norbmandís;

ttþá var libib frá falli Olafs konúngs 13

vetr" (1013; Hkr; kap. 15). Iler cr því allt í rettum skorbum hvab

tfmatal áhrærir, og sest nú ab þetta ber uppá sama haustib,

sem Abalrábr kom til Norbmandís síbar um vetrinn, en um föst-

una frfr Olafr aptr til Englands mcb Abalrá&i. þcssu cr svo

víxlab á í Ileimskrínglu, sem þab væri í fyrsta sinni , er hann

kom til Englands, ab hann flutti Abalráb í landaptr 1
. Ólafr helgi

kom því til Englands aptr um vorib 1013, og var nú á Englandi

fram á sumarib næsta, cn fúr til Noregs um haustib 1014. þá

var hann ekki nema 19 vetra ab aldri, er hann tókst þctta mikla

verk á hendr, ab lcggjaNorcg undir sig; hann hafbi verib 7 vctr

í hernabi alls: tvo í Austrvegi, þrjá á Englandi, tvö sumur í Val-

landi, en vetrinn hinn síbasta í Norbmandí og á Englandi.

Ab því er Eyríki jarli vibvíkr, ])á tökum ver flest sannindi af

Eyríksdrápu þórbar Kolbeinssonar. I ílestum sögum segir, ab hann

færi vestr um haf, til Englands, er hann haffei 12 vetr vcrib í

Noregi (1012); en her er sá hængr á máli, ab Sveinn tjúguskegg

hóf ekki herfcrb sína fyr cn vetri síbar. Kvæbi JxJrbar upplýsir

þetta: þar segir ab þjóbkonúngarnir (lofkcndir lofbar) gjörbu jarli

bob, ab hann skyldi koma tt
ab ástafundi þeirra". Af þessu

sest, ab þá voru þeir bábir á lífi Sveinn og Knútr 2
. Um andlát

Eyríks jarls segir í öllum vorum sögum, ab hann væri einn vetr

') Vísuoum í kvœði Sighvats var ekki hægl að raska, cn í Ottars kvæði er

vísan:
ti
komlu í land og lendir" o. s. Crv. sclt framfyrir nokkrar vísur,

og a hún að koma cptir vísuna:
t4
Náðnt úngr að cyða" o. s. frv.

2
) D VI alofkcndir lofðar" og uhjarlsdrottnar" cr sagt, og

<t
að ástafundi þ c i r r a".

Líka sést tiér af, að þcir hafa boðið honuni til sín lil vinaboðs suðr til Dan-

merkr, og hcfir það vcrið vctri aðr en þeir hófu hcrferð sína, cn hitt hciir

siðar komið frarn í raðagjörð þcirra, að hcfja þenna lciðángr til Englands.
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á Englandi , vetrinn 1014, og andabist um vorib cptir. Frásögn-

inni í Eyríksdrápu um oruslur Eyríks jarls á Englandi ber í öllu

saman vib frásögu Saxa-annáls um herferb Sveins og Knúts

(1013— 1014), en ckkert stendr í kvæbinu sem heimfæra megi uppá

hinar síbari orustur Knúts. Ver ætlum því víst, ab Eyríkr haíi

andazt um vorib 1014. Eyríksdrápa mun vera erfikvæbi
,
þab

þykir rába mcga af orbum þess
,
og clla gat þórbi ckkert gengib

til ab kveba þab, cn kvæbib er orkt árib 1015 l
. I enskum ann-

álum segir, ab Eyríkr haíi lifafe miklu lengr, og þykjast mcnn cinnig

liafa hrcf fyrir því, cn þab hlýtr á einhvem hátt ab vera mis-

skilníngr. Um hinn síbasta hcrnab Knúts ríka á Englandi árin

1015—101G getr hvorki í kvæbum um Olaf hclga nc Eyrík jarl,

heldr ab eins í kvæbi Ottars um Knút ríka. þó nú í vorum sögum

ab ölluin þcssum þremr lcibángrum: 1009, 1013 og 1016, se í

frásogninni blandab saman
, þá cr þó hægt ab skilja þab ab cptir

kvæbunum.

Ver víkjum þá aptr ab sögu Olafs helga, og eru þar rakin ár

fyrir ár ríkisár hans, svo engin tvímæli leika þar á. Hinn fyrsta

vetr (1015) var liann á UpplÖndum og í þrandheiini, en um vorib

á pálmasunnudag 1015 varb Ncsja-orusta. Næsía vetr (1016)

sat hann í Nibarúsi (kap. 54). þenna vetr voru margir Islend-

íngar meb konúngi: Grettir Asniundarson hlut úr vctri
,

þorkell

Eyjúlfsson, þórbr Kolbeinsson, og enn abrir, og kenir vib margar

sögur, sem enn skal getib verba. Næsta vctr (1017) var hann

í Vík austr; cn vctrinn 1018 á Upplöndum, og fclldi þar iimm

konúnga; 1019 í Sarpsborg; 1020 og 1021 í jþrándhcimi (Fms.

IV. kap. 90, 101); 1022 á Upplöndum; þann vctr andabist Ólafr

Svíakonúngr; vetrinn 1023 var ukonúngr lengi í Sarpsborg um
haustib og öndverban vetr" (Ilkr. kap. 121), þenna vetr hyggj-

um vér ab þeir hafi verib utan Bolli og þorleikr (Laxd. kap.

73); en uin páska var konúngr á Ogvaldsncsi á leibinni norbr

meb landi; þá varb víg Sel-I>óris. Vctrinn 1024 sat konúngr

cnn í þrándheimi (kap. 118). þenna vctr hyggjum vör ab þor-

kcll Eyjúlfsson hafi verib í Noregi meb konúngi síbasta sinni.

')
:þnð sést á orðunum:

tí
cn Svcinn kon^ngr sunnan, sagðr cr dauðr hinn

aiiði" að kvæðið cr orkt þegar lat hans var nýfrétt; cn að drépan sc

erfidrápa þykir varla efandij þar segir: uallvalds nutu aldir", og: uskyldr

letst hcndi að halda hann of Noregsmönnuin" ; f)að er auðseð á blænuin

á þcssu, að [)að cr lof um liðinn inann.
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Sumarib cptir (1024) scndi konúngr þdrarinn Nefjúlfsson til íslands

(kap. 122); hann var fjoVa daga í hafi, og bar þaÖ sumar fram á

lögbergi crindi konúngs. }>á voru þessir mcstir hðftíngjar á landi

:

Snorri gobi og I»orkcll Eyjúlfsson vcstanlands , Guömundr ríki

noröan
,
Skaptí sunnan

,
þorsteinn Síöu-IJallsson austan

,
og baufe

konúngr þeim öllum á sinn fund; þ<5 ((
urÖu cngar utanferbir á

því sumri". Næsía vetr (1 025) 1 var konúngr á Upplöndum, en

um sumarife eptir (1025) kOmu -þeir utan af Islandi synir þcirra

höföíngjanna : Steinn Skaptason
,
þdroddr Snorrason, Gellir þor-

kelsson, Egill Síöu-IIallsson , cn (
,GuÖmundr ríki haföi andazt áÖr

um vetrinn" (kap. 126). Af þessu vitum ver andlátsár Guö-

mundar ríka, aÖ hann andaÖist í byrjun ársins 1025, og kveÖa

sögurnar svo aÖ oröi
; þá hyggjum vér aÖ hann hafi veriö um

sjötugsaldr. þetta sama vor hdf Knútr konúngr tilkall sitt til

Noregs, og haföi Olafr nú veriÖ 11 ár konúngr. Vetrinn 1026

sat Olafr í Sarpsborg (kap. 130); um sumariö fdr Gellir til Islands;

1027 var konúngr enn í Niöardsi
;
þann vetr gjörÖist saga þdr-

odds austr á Jamtalandi. Sumariö 1027 var herförin suÖr til

Danmerkr og orusta viÖ ána hclgu , en næsta sumar (1028) her-

fÖr Jvnúts til Noregs; um liaustiÖ varÖ fall Erlíngs Skjálgssonar,

cn um öndveröan vetr í árslokin 1028 flýöi Óláfr helgi land, og

haíöi þá veriÖ 15 vetr konúngr, cf sá vctr er í hönd fdr cr tal-

inn meÖ (1014—1029). Hinn síÖasía vetr var hann í Garöaríki,

en ffell á StiklastöÖum sumariö 1030, og haföi })á fimm um |>rí-

tugt. Aörir tclja ])essa 15 ríkisvetr Olafs aÖ orustunni á Stikla-

stöÖum, en tclja þá ckki hinn fyrsta vctr (1015), sem gckk á

undan Nesja«prustu (1015— 1030), svo gjðrir Sighvatr:
(( 15 vetr

áör fíilli" scgir hann, og kcmr allt í sama staÖ niör. þeir vetrnir

scm konúngr sat í ]>rándheimi koma mcst viÖ Islendíngasögur,

cn þcir voru, scm aö framan cr taliö, fimm alls (1016, 1020, 1021,

1024, 1027).

Ver vfkjum þá aptr aÖ La.xdadu. þaö cr varla nein saga

sem torveldara cr aÖ koma í rett tímatal , cn þcssi. Ver höfum

sííö, aö Bolli var vcginn um sumariö 1005, en þaÖan cru rett 20

ár þííngaÖ til GcIIir Jíorkelsson fdr utan, scm af konúngasögunum

verÖr seí) (1025); cn aÖ koma þcssu öllu á svo fá ár, cr hiÖ mesta

vandhæíi, þegar fylgt cr sögunni. J3olIi var dfæddr er faöir

}

) Vér teljum hvcrn vctr cptir árinu scm í hönd fcr.
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hans var vcginn, cn 12 vctra cr sagt hann væri cr hann var aö

vígi Iíelga Ilaröbeinssonar, og j)d var þao fyrst eptir víg Jíeíga

aö Guöriín giptist þorkcli, og var Gellir þeirra son, og getr Gellir

ineÖ svofcldu mdti á cnga luiul liafa veriÖ nieir cn 10 ára, er

Olafr konúngr scndi hann til Islands 1026. þaÖ verör ckki

variö, aö cngin úrlausn yrÖi fcngin, ef þ<5 á annaÖ borÖ skal víkja

frá oröum sogunnar, en sú, aÖ víg Helga hafi orÖiÖ litlu eptir víg

Bolla, og bezt kæmi þaÖ og viö aldr Guörúnar, sem annars hlýtr

aö háfa veriö komin yfir fertugt cr þorkell fékk hennar. En þá

fcllr sú saga, aö Bolli haíi oröiÖ banamaör Helga, og orÖ Ilelga,

sem niest prýöa söguna, aÖ undir þessari blæju byggi sinn höf-

uöbani, vcröa þá ósönn, og má ckki raska frásögn sögunnar í

því efni, án þess hiín spillist og dofni. Vér skulum nú sýna,

hvernig oss sýnist aö ríma megi söguna viÖ tímatal. Vér vitum

af sögu Bjarnar Ilítdæla-kappa, aÖ þorkell Eyjúlfsson var utan

vetrinn 1016 meÖ konúngi í þrándheimi
;
þar segir svo :

tt
I þann

tíma var í förum ágætr niaör þorkcll Eyjúlfsson, hann haföi ínikla

virÖíng af Olafi konúngi'', og skömmu síöar: ^þorkell var þá þar",

(B. s. Hítd. k. bls. 13). Vör skulum síÖar sanna, aö þaö var

áriö 1016, þar scm nú cr um aö tala í sögu Bjarnar. Af þcssu er

aÖ ráöa, sem þorkell hali þá cnn vcriö ókvongaör maör, og þegar

vðr nú sjáum, aö hann var utan þenna vetr, þá cr nú aö sjá, hvort

þessi utanfcrÖ J>orkeIs inuni ekki vcra öll hin sama og sú, sem

Laxdæla getr um, meöan aÖ framfpr hcfndin á llclga Haröbeins-

syni heima á Islandi, og miiiuim vcr sjá, aö állt lýtr aö því aÖ

svo hafi vcriÖ. l>á voru ellefu vetr liönir frá vígi Bolla, en

þorkell fóv úí aptr til Islands sumariö 101G, eu víg Uelga Jiaföi

oröiö haustinu áör en þorkcll kom út, og hefir ]>aö þá orÖiÖ 1015,

en Bolli hefir þá aöcins vcriÖ 10 vctra, cr hann var aö vígi

llclga, og vcrÖum vcr í ])ví aÖ víkja frá oröum sögunnar, scm

segir aö hann hafi veriö 12 vctra. J^etta sumar var veginn

þorgils llölluson á al])íngi (101 6), cn vclrinn áör hafÖi andazt Gcstr

Oddleifsson, afi hans, og Osvífr hinn spaki (1015). Af þorgilsi

Höllusyni héfir vcriö saga, scin nú cr þvf miÖr glötuö, ínundum

vcr, cf hun væri cnn til, hafa nokkuö til samanburÖar viÖ Laxdælu,

og gætum vcr af sögu hans fcngiö vissu vora uni, hvaö lángt aö

haíi liöiö miili vígs þcirra Bolla og llclga. Nú liöfum vht ckkcrt

annaÖ til samanburÖar cn þátt Gunnars þiÖrandabana, cn hann er

miÖrmerkr; en ef fara mætti eptir honum, þá cr aö sja, scmGuörún
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liafi gipzt þorkeli svosem 1006, sem ab framan er sýnt vib dráp

Helga Asbjarnarsonar, en þegar þab er borib saman vib Laxdælu,

þá stendr heima, ab þab er fétt eptir víg Bolla; en nú viljum

ver telja cptir Laxdælu og telja frá iltkomu þorkels 1016; en

brúbkaup þeirra var haldib þá cr 5 vikur voru til vctrar. Eptir

því getr Gellir ekki verib fæddr fyr en snemma sumars 1017,

og þab ætlum ver se fæbíngarár hans. Nií cr hér til frekari

skýríngar aldr þeirra Bolla og þorleiks, og segir, ab þá er þau

höfbu einn vetr búib ab llelgafelli Gubrún og þorkell, þá væri

Bolli 16 vetra en þorleikr 20, en þá vildi þorleikr fara utan.

Á þessu sest, ab þeirra bræbra var fjögra ára munr, sem þorleikr

var eldri, og þab heíir sá vitab er söguna reit, en ver hyggjum

ab hann hafi farib þ<5 skakkt, og sett XVI fyrir XX, tekib

mciri aldrinn fyrir hinn minni, en haldib ab eins jöfnubinum,

því vér ætlum ab hér eigi ab standa svo : ab Bolli haíi verib

12 vetra en þorleikr 16, og stcndr þá öldúngis heima vib þab,

scm nú hcfir verib talib, því Bolli er fæddr 1005, eh hinn cptir

])ví 1001, en þctía ár scm nú er verib um ab ræba er árib 1017.

Nú segir, abþorleikr hafi verib utan meb konúngi usvo ab vetrum

Bkipti
,,

-5 af aldri Bolla má sjá, ab þab háfi verib þrír vetr (1017

—

1020), því sagt cr ab hann hali 18 (14) vctra fengib þórdísar,

dúttur Snorra goba, cn ábr er þorlcikr fó*r út var sagt hann væri

16 (12) vetra, cn þorleikr korn út uum sumarib cptir ab Bolli

kvongabist". Síban voru þeir bræbr tvo vctr í landi 1 (1020

—

1022); cn er þorleikr hafbi u2 vetr á íslandi verib" (kap. 72) þá

fdr Bollí ntan og þeir bræbr, og komu ab þrándheimi, en konúngr

var austr í landi, og sat uþenna vetr austr í 8arpsborgn (Laxd.

kap. 73). þab er nú mcrkilegt, ab eþtir þessu tímatali kemr þetta

öldúngis heim vib sögu Olafs helga, því cinmitt þenna vetr, sem

nú greínir um (1022— 23) usat hann öndverban í Sarpsborg", sem

ab framan er getib, og er þab nokkur sönnun fyrir ab rett se

talib. Ur þessari ferb rebst Bolli til Miklagarbs.

Nú er þvínæst ab tala um hina síbustu utanferb þorkels

Eyjúlfssonar. Svo segir þar, ab hann fyndi konúng í þrándheimi,

og væri þar um vetrinn meb honum; se svo, þá getr þab enginn

annar vetr verib en 1024, sem ab framan er sýnt. þó kemr

') Svo scgir í sögunni:
<4
var hann (þorlcikr) nú oð llclgafclli um vctr-

inn cn Bolli í Túngu" (kap. 70
»,

og undir cins á cptir : uannan vctr

eplir útkvomu I^orlciks" (kap. 71).
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þetta í nokkurn bága vib söguna, því þar segir, ab forkcll drukkn-

abi um páska vetrinn hinn næsta á eptir, og yröi þab 1025, en

þab var þ(5 ekki fyr en 1026 um páska ab þorkell drukknabi

;

svo segja annálar, og svo segir í Laxdælu, ab hann drukknabi

jjfjdrum vetruni fyr en hinn helgi Olafr konúngr fell" (kap. 76),

og síbar segir, ab Bolli kæmi út wþá er fjorir vetr voru libnir frá

drukknun þorkels Eyjúlfssonar" (kap. 77), en Bolli kom út 1030,

því síbar segir, ab:
tk
er Bolli hafbi verib einn vetr á íslandi, þá

tó*k Snorri gobi sótt og andabist" (kap. 78), og þegar þab nu og

stendr í elztu og beztu annálum, þá er varla efunarmál, ab þctta

muni vera frá Ara fróba, sem kunnugast mátti vera um lángafa

sinn. þorsteinn Kuggason var og veginn 1026 um haustib, og

ber þab og ab sama brunni; þykir oss ])ví enginn vaíi geta

á leikib um dauba-ár þorkels. En hvab vibvíkr síbustu utanferb

þorkels, ])á er annabhvort, ab hann hefir farib utan um sumarib

1023, og verib í Noregi þann vetr sem koniíngr var í þrándheimi

(1024), en þá hefir og libib á annan vetr frá því hann kom út,

og þángab til hann f<5r norbr ab sækja kirkjuvibinn: eba hitt,

sem vel má vcra ab sft réttast, ab hann hcfir ekki farib utan fyr

en um sumarib 1024, en þá var konimgr á Upplöndum hinn

næsta vetr, en um vorib í Tiínsbergi, og má vel vera ab því sö

haggab í sögunni, ab tilgrcina rett hvar hann dvaldi um vetrinn, og

var mönnum jafnan tamast ab nefna þrándheim til þess; ab

hann haft farib utan þetta sumar (1024) styrkist og í raun og veru

af konúngasögunum, því þctta sumar hafbi þórarinn Nefjúlfsson

komib til Islands, og bobiö til sín þeim höfbmgjununi ; nú segfr

reyndar í konúngasögunum, ab á ])ví sumri yrbi engar utanferbir,

en slíkt getr vel farib milli mála; enginn hinna fdr utan fyr en

sumarib hib næsta, cn um þorkel, sem var aldavinr konúngs, er

líkast, ab hann mundi ekki þcssa orbsendíng konúngs undir höfub

leggja. En cf íalin er utanfcrb þorkels sumarib 1023, ])á verbr

útkoma hans til Islands samsumars og útkoma ^úrarins, og er

þab nokkub deblilcgt, enda mundi og þá þorkell hafa flutt erindi

konúngs. þab num eiga ab retta Laxdfölu svo, ab Oellir varb

eptlr í Norcgi, cr þorkcll fúr út mcb kirkjnvibinn, og Aerbr svo

ab núbla málum, í stab þess, scm saga Olafs helga segir, ab Gcllir

færi fyrst utan í gislíng þab sumar. Um aldr (ícllis cr einn

vafinn, sem ekki er aubvelt ab leysa úr: eptir sem ab framan er

talib þá hefir hann verib 7 vctra, cr hann fdr utan meb föbur
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sínum (1017— 1024). Laxdœla segir hahn hafi veriÖ 12 vetra

(? XII fyrir VII). En þaö sem raestri rur&u gegnir er þar sem

Olafr sendi Gelli til íslands sumariö 1026, til aö reka érindi sitt

á þfngi, en þá heíir liann ekki veriÖ nema 9 vetra, cptir scm

her cr talið j verðr þá þctía svo aö sldlja, aö þá var komin til

Norcgs fregnin um drukknan þorkcls fyr um voriÖ, og var ]>á

ckkcrt eÖlilegra cn aÖ koniíngr mundi sendá GcIIi heiin lil hugg-

unar mó&ur sinni, enda var og kóntíngi cngin gislíng lcngr í

bonum , cr fa&ir hans var láfinn, en engum hinna hefir konúngr

])ora& a& sleppa frá s&r út á Island, J)are& hann hefir vi(a&, a& á

])á lei& mundu þeir sleppa úr greipum ser, en meÖ Gelli var

cngináhætta; cn au&vita& er, a& koniíngr lieíir or&i& a& tilsctja a&ra

mcnn a& tiílka mál sitt á ])íngi, þar scm Gellir var svo harnungr.

Yer höfum í þessu gjört tilraun a& rckja tímatali& svo, a&

fylgt væri í mcstu því scm sagan segir, en allt cr svo tæpt og

skor&a&, a& réttast er a& fullyr&a ckki ncitt: hélzt úm aldr Bolla,

a&hann skyldi vera tíu áragamall a& vfgi Plelga, semvístmun þykja

oílítill aldr, og meö rcttu, og svo aldr Gellis, og má kalla a& þetta

se aÖ koma tveimr mánnsöidrúm ni&r á 20 ár (1005— 1025),

þar scm Gellir er látinn fæ&ast eptir a& Bolli var vaxinn ma&r;

en líki mðnnum eigi þetta, þá liggr hitt beinast vi&, a& ætla, a& víg

Helga hafi or&i& skömmu eptir víg Bolla, og hafi Bolli ýngri ekki

vcri& a& því vígi ; cnda höfum ver þátt Gunnars þiörandabana

þessu til styrkíngar, ef mcnn vilja taka hann truanlegan. Sagan um
]]olIa Bollason cr og ýkt í mörgu. Laxdæla endar mc& 78da kapítula,

scm au&se& cr á cfninu, því þar cr sagt frá æfilokum allra, sem

sagan er af, svoscmGellisogGu&rilnar, og í sumum handritum stendr

jafnvel: uog lýkr her nú Laxdæla sögir\ þáttrinn af Bollá er sí&ar

hengdr aptanviö, og her hann allan annan kcim og or&færi, og

mún vera ýngri; ílest ætlum ver og ósatt um norÖrfcr& Bolla, og

mun þaö varla anna& cn tilbúníngr, og ckki vcl af hendi leyst,

þvf þeir menn, sem fyrir laungu voru dauöir, cru þar taldir semhöfö-

fngjar í NorÖrlandi, svo sem Guömundr ríki, líólmgaungu-Starri,

Vallna-Ljótr, Arnór kerlíngarnef
,

J>órör og þorvaldr lljaltasynir

;

sumir þessara, svosem Hjaltasynir, voru þá dauöir fyrir 40 árum,

en sumir nýanda&ir, sem Gu&mundr ríki, en enginn þessara mun

þó þá hafa vcriö á lífi þvfBolli fór þcssa fcrö sína cptir 1031, eör

ef til vill um 1040, og fcllr sagan um sjálfa sig viö þetta. I>aö

cr og cnda óvíst, hvor sagan rcttara heíir, Eyrbyggja cÖr Lax-
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dæla, því Eyrbyggja segír ab Snorri, sonr Snoxra goba, hafi búib

ab Tilngu eptir lians dág, Laxdæla ncfnir Bolla.

Um Gelli viljum ver enn bæta því vib , ab dætr hans voru

gjafvaxta er Bandamanna-saga gjör&ist, og gæti þab varla verib,

ef Iiann væri ckki fæddr fyr cn 1017, cn liitt nær engri átt,

sem í sumúm liandrittim sögunnar scgir, ab hann cr kallabr Gellir

þðrbarson; því þab vita allir, ab cnginn annar Gellir en Gellir

þorkelsson gat búib á Helgaíelli um mibja clleftu öld, ebr um
1055. því Gellir andabist ekki fyr en 1073 (ísl. ann.) í Rdiskeldu,

og bjó alla sína æfi util eUi" ab Ilelgafetti, svo öbrnm cn homim

er ekki til ab dreifa; þab stendr og lieima vib aldr Ara fróba,

sonarsonar hans, ab Gcllir hafi andazt 1073, því hann fór, sem

hann sjálfr segir, sjo vctra austr í Haukadal, og stcndr hcima, ab

hann hcfir farií) til Halls um sumarib, cr fretzt hafbi lát Gcllis til

fslands. I Laxdælu scgir ab Gellir byggi á Jíelgafelli u til clli";

se hann fæddr 1017, þá hcfir hann ekki vcrib nema hátt á sex-

tugs aldri, og verbr ekki varib ab cblilegast væri ab ælla ab hann

væri fæddr heldr fyrir en cptir 1010, og hcfbi hann andazt hálf-

sjötugr 1
,
og yrbi eptir því hjónaband þeirra Gubrúnar og þ>or-

kcls rett á eptir víg Bolla. Um Gelli orkti Amór jarlaskáld erfi-

drápu. Nær Gubrún haíi andazt vitum ver ekki, en hún varb

mjög gömul, og ætlum ver hun haíi Iifab framundir 1050, og

orbib allt ab því áttræb kona (974— 1050). Hiin giptist 15 vctra

þorvaldi (989); 17 vetra l>órbi (991); 25 vetra Bolla (999) og

42 ára þorkeli, se satt, ab þab haíi vcrib 1016; en svosem 33

ára (1007) cf ab Kkindum cr farib og aldri Gellis. Gubrtíh var,

sem ver vitum, lángamma Ara fróba. Kynlcgt cr, ab slíkr vafi skuli

vera á aldri Gellis, lángafa Ara sjálfs, og sýnir þab, ab Laxdæla

getr ckki verib komin beinlínis fra hÖndum Ara. Seti mcnn

nú svo, ab Gubrún haíi gipzt þorkeli 1007, þá fœrjst eptir

því andlát þeirra Osvífrs og Gests Oddleifssonar fram um
níu ár, og þá verbr andlát þeirra 1006

,
og hcfir þá mjög

skammt orbib milli þeirra Osvífrs og Olafs pá. I>ab vcrbr ckki

varib, ab þetta kemr betr heim vib aldr þeirra Gests og Ospaks,

ulxv tr hans" stcndr í úlgáfunni éptir konúngsannál Jclta 8œt I mikid

vel átt við áldr (Jcllis (1008—1073) en ekki cr hægt að sjá, hvort það

a a5 skilja þa^ í annálnum um Gregor páfa, scni nefndr cr í sö'mu

línunni; og eru þessi orð skrifuö fyrir ofan línuna; en hér er það til-

viljnn aft lalnn gctr att við hvornlvoggja.
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aÖ þeir hafi andazt svo snemma, cn aö þaö hafi oröiö níu vetrum

síöar (1015), þarsem þeir báÖir koma viÖ sögur rtimt fyrir 960,

og gætu þeir eptir því vcriö fæddir um 930 og veriö litlu eldri

en Njáll. Osvífr var og gamall maör, eptir ]>ví scm Laxdæla

kveÖr aö oröi, um 996, er Kjartan fór utan.

Ver tökum þvínæst sögu Bjarnar Hítdælakappa , sem í ymsu

kemr viö Laxdælu. Hun hefst í BorgarfirÖinum og er aÖ vissu

lcyti sem áframhald Gunnlaugs sögu ormstúngu. þ>aÖ sem fyrst er

athugavert viö þá sögu cr þaö, sem segir um Skúla þorsteinsson.

Bjöm var uppalinn aÖ Borg, sagan scgir mcÖSkúla, en ver skul-

uin sjá að þetta er rííngtj og cr fariÖ feÖgavillt, enda cr kynlegt

aö sagan ekki nefnir þorstein, þegar ver
' teljum til um utanferö

Bjarnar, þá verör hún áriö 1007, sein ver nú bráÖum skulum

sýna, eör vctri síöar cn Gunnlaugr fó*r utan í síöasta sinni ; í sög-

unni scgir og, aÖ þaÖ væri á ofanvcröum döguni Eyríks jarls, og

kemr þaÖ aÖ mestu í saina staÖ niÖr. En aÖ Borg er sagt hann

væri íimm vetr cör svo, og vcrÖa þaö því íuæstu vctrnir eptir

kristni. En nií vitum ver, aö alla þessa stund bjó þorsteinn aö

Borg. Af Gunnlaugssögu ormstúngu höfum vhv vissu um, aö

þorsteinn liföi framyíir 1010, er sú saga þrýtr, og bjð ckki

Skúli aÖ Borg á þeim árum. I>orsteinn er fæddr um 950, sem

ver aÖ framan höfum drcpiö á, og var nú hniginn maÖr nokkuö.

Um Skúla vitum ver þar á múti, aö hann var úngr maör þá er

hann var í Svoldar-orustu nieö Eyríki jarli: a fekk eg úngr aldrs-

bót, þar er spjör súngun segir haiin sjálfr í ílokki sínurn. Skúli

mun því ekki vera fæddr laungu fyrir 980. En vetrna næstu

eptir 1000 var hann í Noregi meö Eyríki jarli, vin sínúm, og

haföi af honum mikinn veg. En ftfstbróÖir Bjarnar Hítdælakappa

getr Skúli vel kallast, og munu þeir hafa alizt upp saman í

æsku, áör en Skúli f<Jr utan; þú var Björn ýngri, því ef þaö er

satt, sem í sögunni segir, aö hann væri 18 vetra, er hann f<5r

utan, þá er hann fæddr 989. Síöustu vetrna, er Björn var h&r

á landi, á&r en hann færi utan
,
hyggjum ver og aö Skúli háfi

veriö kominn úr siglíngu og seztr aÖ hjá föÖur sfnum á Borg,

og mætti ætla aö hann heföi komiÖ úr förum svosem 1005 á aö

gizka; svo mikiö jjykir ráöa mega af sögunni meö vissu, sem

Skúli bafi þá veriö á Islandi er Björn fúr utan.

þegar telja skal til um utanför Bjarnar, verÖr aö miöa frá

veru Ólafs konúngs í þrándheimi 1016, og verÖa þaö átta ár cör



UM TÍMATAL f ÍSLENDÍNGA SÖGUM. 457

níu, sem þaban verba talin fram til utanferbar Bjarnar, og verbr

hún eptir því 1007. þetta er svo talio : Björn var fyrst vetr

meb jarli og þeir þdrbr Kolbeinsson bábir (1008), þann vetr orkti

þdrbr Belgskakadrápu um Eyrík. Sumarib eptir (1008) fdr

þórbr út til Islands, en Björn fdr austr í GarSáríki, og var vetr

hinn nœsta mebValdimar konúngi, og fclldi Kaldimar kappa. þessi

saga cr forneskjukend; í sverbsheitum er sverb kallab Kaldimars-

nautr, og mun þab vera fornt heiti, og forn saga liggja til grund-

vallar, en hítt er líka víst, ab Björn bar sverb cr svo hét, því

svo segir í vísum hans, og er þá ab ætla sem hann hafi komizt ab

því á líkan hátt og sagt er ab Skcggi hafi komizt ab Sköfnúngi.

Tvo vetr er sagt ab Björn hafi verib í Görbuin, og hinn síbari í

sárum (1009—1010), en hann kom til Norcgs er öll skip voru gengin

til Islands. þá voru libnir festavctr Oddnýjar, og giptist hún

þdrbi Kolbeinssyni þetta sumar. Enn var Bjorn cinn vetr í Noregi

(1011); þá um sumarib frétti hann gjaforb Oddnýjar, og settist

því aptr af Islandsferb sinni og fdr vestr til Englands, og var

þar tvo vetr (1011— 1013) meb Knúti ríka; en vér sjáum ab þab

heíirverib meban hcr forkels háfa var fyrir vestan haf. Sfban var

hann 3 vetr í víkíng í Svíþjób (1013—1016). Á þessu bili hafbi

nú Eyríkr jarl farib úr landi, uog stób þann veg tvo vetr", en

Ólaff helgi kom í land. f>á fó*r þúrbr Kolbeinsson utan, ab

heimta arf Hrda hins aubga, frœnda síns, í Róiskeldu. þdrbr

var þcnna vetr meb Olafi konúngi, og þorkell Eyjúlfsson annar

mabr, vinr ^órbar. þdrbr orkti drápu um konúng, og þetta ár,

ebr hib næsta á undan, hyggjum vér og ab hann hah* kvebib

Eyríksdrápu sína. Um sumarib eptir, er þúrbr var á leib frá

Rdiskeldu. fundust þeir Björn í Brenneyjum vib Gautland, þar

sem I>rælaeyri heitir, og tdk Björn í hefnd allt fé af þdrbi. Bezt

má sjá, hvaba ár þetta var, af orbum þdrbar, er Björn spurbi hann

hvar Olafr konúngr hefbi verib í landi um vetrinn
,
og svarabi

þdrbr : unorbr var hann, og er vorabi fdr hann austr til Víkr, og

mun hann þar nú vcra" (bls. 15), og bcr þessu ab eins saman

vib vetrinn og vorib 1016, því þá var konúngr í þrándheimi um
vetrinn, en fdr í Vík austr úm vorib (Hkr. kap. 58— 59); höfum

vér því fyrir satt, ab þetta hafi veiib sumaiib 1016, og mibum

vér tímatal allt í sögunni frá þessu ári, enda kcmr þab og heini

vib ferb Eyríks jarls úr landi, og cr því árcibanlegt. En nú cr

30
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athugavcrt þab sem enn fylgir í sögunni. BjÖrn spurbi f>6rb

tíbinda af Xslandi, en þörbr sagbi honum: uandlát Skúla, en líf

föfeur þíns og fóstra". Ab Skúli ekki hafi andazt þá, þykir oss aub-

sætt af orbum hans sjálfs í kvæbi sínu, er hann segir: unú fmnr

öld ab eg eldumst", því á því er aubsætt ab hann hefir orbib

gamall mabr, og fyrst liann var úngr er Svoldar-bardagi var,

sem hann sjálfr scgir í aama erindi, þá gat hann ekki verib gam-

all 1015; vér ætlum hiklaust, ab hann hafi lifab framyflr 1040,

en hvab miklu lengr getum vér ekki sagt; vér vitum þab eina,

ab þegar Bandamannasaga gjörbist var Egill, sonr hans, á Borg,

og hafbi hann þá búib þar um hríb, og er á því svo mikib víst,

ab Skúli hefir andazt fyrir 1050, en þd litluj ab vér hyggjum.

Missögnin í Bjarnar sögu kemr af því, ab Skúli er þar hvervetna

settr í stab þorstcins föbur síns, og mun því cílaust ciga ab skilja

þetta svo, sem þorsteinn hafi andazt þetta ár, og heíir hann þá,

eptir sem vér höfum ab framan ætlazt á ura fæbíng hans, verib

hálfsjötugr. Aihugavert er og þab, ab sagan leggr til : aen líf

föbur þíns og fóstra" ; ætium vér, ab her sé ósjálfrátt vikib til

hins retta: ab Skúli var á lífi (fdstri ~= fóstbróbir Bjarnar), en

þorsteinn var látinn. Nú var Björn einn vetr í Vík austr (1017),

en síban tvo meb Olafi konúngi (1018— 1019), og komst í mesta

vinfengi vib konúng, og er bæbi í sögu Bjamar og svo konúngs

getib silkiræmu þeirrar, er Björn t<5k af konúngi, og laungu

síbar fannst ófúin f gröf Bjamar. Björn fúr fy.rir þá skuld frá

konúngi, ab þá var von þorkels Eyjúlfssonar ; en konúngr ottab-

ist missætti þeirra, sokum vináttu þeirra þorkels og þúrbar Kol-

beinssonar. Björn kom því út til Islands sumarib 1019 (B. s.

Hítd. k. bls. 19).

Allt fram ab þessu er tímatal í sögunni mjög fast og í

skorbum, en síban, er Björn var kominn út, er þab allt á reiki,

enda vantar kaíla í söguna ekki alllítinn, en allt fyrir þab verba

þeir vetr, sem taldir verba ab Björn hafi vcrib hér á landi, lángt

of margir. Vér getum meb vissu ákvebib um dauba Bjarnar,

nær hann hafi orbib. þorkell Eyjúlfsson drukknabi fyrir þíng

1026, cn hann veitti þdr&i Kolbeinssyni ab eptirmálunum, cn

þorsteinn Kuggason sókti. þorsteinn var vcginn 102G. Vér sjáum

því, ab þessar þíngsóknir geta ckki hafa verib síbar cn 1024 1

, en

J

)
^etta sama sumar Kom reyndar Jjnrkcll úr Norcgi, eptir Laxdælu, en

það var sncnima vors, og má það vcl liafa verið fyrlr þíng (sjá art framan).
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víg Bjavnar varb um haust, og vcrbr þab liaustib 1024; ekki

ærlum ver )>ó ab þab hafi verib fyr, því þá yr&i verutími Bjarnar

á Islandi ofstuttr, og á Grettissögu má og sjá, ab Björn var á

lífi vorib 1024, því þab suinar fór Grettir af Mýrunum, eptir sem

talio vevbv eptiv sögu hans. Eptiv þessu vevba þab íimm vetr,

sem Björn hefir lifab höf á landi (1019- 1024), og hinn fyrstaaf

þelttt var hann í Hítavnesi, cn íllólmi hina fjóra. Inri í sögu Bjavn-

av ev blandab úx sögu nafna hans í Breibuvík, þav sem látib er í

vebri vaka ab Kolli, sonr þórbar, haíi verib sonr Bjarnar, og

Bivni ev vánglcga eignub í sögunni vísan : usá eg hvav vann hjá

runni", og er þab sama sagan scm um Kjartan á Fróbá í Eyr-

byggju. Til þcssarar missagnar lítr þab, þá er Kolli var ab vígi

Bjamar, ab sagt er ab Björn hafi brugbib honum um, ab annab

væri honum betr gcíib cn ættvísin. Ab ekki gat svo verib, sést

bezt á því, ab Björn var svo fáa vetr á Islandi. Bjarnarsaga er

einkar mcvkileg vegna vísnanna í henni. þórbr Kolbeinsson ev í

fvemsta ílokki af höfubskáldum lands þessa, og engu síbv en þciv

Hallfvcbv og Sighvatr. Arnór javlaskáld cr mevkastv af sonum

hans, og vav mesta þjóbskáld. Hann lifbi fvamylir 1073 ebr

dauba Gellis, og er hans fyrst gctib í Grettlu. Arib 1047 orkti

hann utn þá konungana Magnús og Harald
,

og síban erfidrápu

um Havald (eptir 1066). Javlakvæbi sín ovkti hann um 1045.

Bjövn Hítdælakappi vav og afbvagbs skáld 1

,
og ev í Eddu tilfærb

ein vísa eptir hann.

Ileibavvígasaga ev áfvamhald Vfga-Styvssögu. Af vígi Styrs

risu deilur Snorra, cbr Vestíivbínga vib Bovgíivbínga, og Sunnan-

menn; af vígi þovsteins Gíslasonav veis víg Halls, og komust

Novblendíngav vib þab inn í málib ; ihá svo scgja, ab Novblendíngar

tóku vib af Snorra, og héldu áfram þessari styrjöld, sein lyktabi

í Heibarvígum 2
. þessar fjdrbungadeilur, og máíin litaf brennu

Njáls, fám vetrum fyr, eru hin umfángsmestu og stórbrotnustu

tíbindi, sem urbu hér á landi alla söguöldina ut; má af því

}
) Vmsar lnusavísur í njarnarsögu mA tclja með því, som bczt cr til af

norrænurn kvcðskap. Vísur líjarnar þrjár hinar síðustu cru mjög fornar

og djúpt kvcÖnar.

2
) Svo segir og í vísu Eyríks viðsjár: aStyrr let snarr og Snorri, svcrð-

þing liáið verða" og uenn \av eigi ininna, trttskarð þaa er hjó Barði.
n

en kynlSgt cr. að ncfna Styr lil þcirra rnálá á móii Gíslúngum ásamt

Snorra, þar scm þó þcssar iiorglirðíngotU'ilur risu útaf vígi Styrs.

30*
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marka styrk og ríki Borgfiröínga í þá daga, aö þelr báru þrek

til, þegar deilur þeirra viö Snovva voru nýgengnar um garb, ab

hefja herskjöld móú NorÖlendíngum og halda þ<5 hlut sínum til

þrautar, sem hér varÖ raun á; og veitti þó Snorri Noröanmönnum,

því Baröi var ddtturmaÖr hans, en Borgfiröíngar fjandmenn hans.

Fátt eÖr ekkert cr þaÖ í sögum tímatali viövíkjandi, scm jafn-

mikiö hefiö veriÖ deiit um, sem HeiÖarvíg, og leikr þaö á árun-

um 1013— 1018, aÖ menn hafa sett þau. þessi ágreiníngr virö-

ist oss ástæöulaus, og aÖ eins bygör á því, ab menn hafa taliö

skakkt eptir Grettlu og Heibarvígasögu, og heldr ekki haft vissu

fyrir vígi Styrs, sem á undan var gengib, og sem frá verbr ab

telja. En ef rétt er ab gáÖ, þá er ekki nema um tvö ár aÖ vill-

ast: árin 1013 og 1014, og cr nú mesta vandhæíi á ab segja hvort

réttast sé. Vér höfum ab framan sctt 1014, og er þab byggt á

Grettissögu. J>ar segir (kap. 28): ab Hcibarvíg yr&i um haustib

scm Grettir var á landi hér eptir hina fyrstu utanfcrÖ sína; en

þab var, sem vér á sínum stab skulum sýna, árib 10t4; annab

skýrteini þessu til styrkíngar er Resenius-annáll. þab kemr og

annálum saman um, ab ekki hafi libib nema þrír vetr frá vígi

Halls og til Heibarvíga. Annáll einn gamall (A. M. 420. 4t0
) setr

víg Halls 1010, en HeiÖarvíg 1013. Aptr á mót setr llesenius-

annáll víg Halls 101 1, en HeiÖarvíg 1014, einsog Grettla, ogœtlum vér

þab réttast. Gái menn nú ab sögunni, þá sést og þar, ab þrjú

þíng voru undan Ileibarvígum : tvö ab Barbi krafbist bóta af

BorgfirÖíngum, en fékk ekki, en þar ab auki segir, ab heilt ár hafi

svo libib ab vígi Halls var leynt, en hann féll í Noregi um haust,

og fengi ekki BarÖi víg hans aÖ viía fyr en nœsta sumar eptir

þíng. ^etta œtlum vér ðsatt, sé þaÖ á annaö borö rétt herint í

ágripi Jdns Olafssonar, og œtlum vér aö BarÖi hafi um voriö frétt

víg Halls, og þá þegar á þíngi bebizt bóta af Borgfirbíngum, og

hafi þrjú ár libib frá vígi Halls til Heibarvíga. þab mun og réttast, ab

víglíalls hafi orbiÖ 10ll,en ekki 1010, þar sem Grettis saga einnig

styrkir þaÖ mál, og þar sem hún og hinn bezti annáll setja Heib-

arvíg 1014, þá tökum vér þaÖ fyrir satt, þ<5 flestir annálar scti

þau 1013. þíngiö mikla, þar sem Heiöarvíg voru útkljáö, hefir

því staöiö 1015, og veriö hiö þribja eptir Njálsbrennu þíng. í hitt er

minna variö, aÖ ákveÖa, hvaö lángt hafi liöiÖ frá vígi Styrs og til

vígs Halls. Ef vér tökura þab fyrir satt, ab Styrr væri veginn

1005, þá hafa þaö veriö 6 ár. í Heiöarvígasögu má og rekja
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6 vetr milli vígs þeirra Styrs og Halls, en þar er þ<5 abgætandi,

ab rángt er sett á árin á milli, og vfg þorsteins Gíslasonar sett

fimm vetrnm síbar en víg Styrs, því látin er gánga á nndan

hefnda-tilratinin þorsteins Styrssonar, en til þess gengu fjdrir

vetr: fyrst cinn, ábr þorsteinn færi utan og enginn vissi hvab af

Gesti var orbib (1006), en síban þrfr vetr (1007—1010); varb

því víg þorsteins eptir því, og herferb Snorra su&r til Borgarfjarbar,

haustib 1010, cn þai) er eflaust rángt, og er Eyrbyggja sann-

orbari í þessu; en þetta raskar á engan hátt hinu: ab í sögunni muni

árafjöldinn frá vígi Styrs til vígs Halls vera rétt talinn, en víg

Halls setr sagan vetri síbar en vfg þorsteins hafbi orbib úti á

íslandi, ebr 1011, og styrkist á þann hátt af sögunni þab tal, ab

setja vig Styrs 1005, en vfg Halls 1011. Um aldr Halls getum

vér tilfært orb Laxdælu, sem segir, ab hann væri þá á tvítugs aldri,

er Kjartan f<5r norbr eptir j <51 í byrjun ársins 1001. Ætti því

Hallr ab vera fæddr um 980, en ef vcr gáum betr ab, þá sjáum

vfer ab hann getr varla hafa verib svo gamall, því hann var

systursonr Kjartans, og þeir bræbr, þvíþurfór móÖir hans er köllub

dóttir Olafs pá og þorgerbar Egilsdóttur, en Olafr fekk ekki þorger&ar

fyr en um 970, og þ<5 þuríbr væri elzt barna hans, þá gæti

þ<5 ekki synir hennar hafa fæbzt fyrir 990. Reyndar má þaf)
9

segja, ab þab er mjög hæpiÖ ab Juiríbr se ddttir Olafs pá; oss

þætti miklu líkara, ab húri væri systir hans, því svo er ab sjá

af HeibarvfgasÖgu, sein hún hafi verib hnigin ab aldri, er hun

eggjabi Barba til hefnda; enda cr og ólíklegt, ab þeir Barbi og

Hallr, sem þ<5 voru á rcki vib Kjartan, skyldi vera systursynir

hans. Barbi segir í Laxdælu ab væri þá 18 vetra er víg Bolla

varb, og mun víst Hallr hafa verib elztr l>cirra barna Gubmundar.

þab er og ólfklcgt, ab Gubmundr skyldi eiga ddttur Olafs pá;

virbist hann allt of gamall mabr til þess, þar sem þorstcinn Ingi-

mundarson átti systur hans.

Af þcim scm í Heibarvfgum voru er helzt kynlegt um Tind

Hallkelsson. Hann kcmr fyrst vib sögu Harbar (um 965), cn

þab cr reyndar ckki áreibanleg saga, og varla líklegt, ab sami

mabr gæti þá verib vaxinn, og þó barizt í Heibarvígiun 50 vetr-

tim síbar. Til hciir verib merkilcga frábrugbib Iiandrit af Heibar-

vígasögu, þar sem sagt er ab Tindr hafi fallib í Heibarvígum,

og kvcbib ]>ar vísu daubr. Vör viljum enn geta þess, ab Gísli sá,

sem kemr vib Heibarvíg og þar var drepinn, er allr annar og
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betri mabr cn sá Gísli, sem Grettir hýddi, og var þab síbar en

þetta miklu (1022); en bábir voru þ<5 af sömu Gíslúnga ættinni,

sem köllub var, og bábir oílátar eptir lýsíng sogunnar. þab er

og merkilegt, ab Hermundr Illugason skyldi |)á eiga vaxna sonu

er Hei&arvíg urbu, og hljóta þeir ab hafa verib mjög úngir menn.

þetta og margt annaÖ hefir leidt ab þeim grun, ab Heibarvíg hah'

orbib einum tíu veírum síÖar en almennt er sett, og er í síbari

hluta sögunnar margt, sem lýtr ab því, ab þab haíi verib hald

þess cr söguna setti saman
;
getum vht þess, meir til þess, ab allt

se tilfært þessu efni víbvíkjandi, en ab ver höldum ab nokkur

sönn rök sc fyrir því. I sögunni segir, ab ftnorri gobi væri þá

umjöghniginn" (Heidarv. s. k. 35), en árib 1015 hafbi Snorri ekki ncma

einn um fimtugt. En merkast cr þab, sem segir um utanfcrb

Barba, er varb samsumars eptir þíngib; segir svo, ab hann varb

aptrreka, og var um vetrinn meb Gubmundi (tgamla
1,

(ríka) á

Möbruvöllum; síban var hann tvo vetr utan : hinn fyrra í Noregi

en hinn síbara í Danmörk, cn er hann kom út til íslands aptr er sagt

ab Gubmundr ríki liafi verib andabr (kap. 39), en Gubmundr and-

abist í byrjun ársins 1025; vcrba eptir því þeir vetr, er Barbi

var utan, vcírnir 1023— 1024, en Hcibarvíg koina nibr á árib 1021,

og þíngib mikla 1022, og svo vctrinn cr Barbi var á Möbruvöll-

um 1023. Flcst er á móti því, ab þetta geti rett veiib: sögn

allra annála, Grettissaga, svo og aldr Illuga svarta og Eibs, sem

varla munu hafa lifab svo lengi. Aldr þeirra sona Hermundar

er þab eina, scm mælir mcb þessu. Vér hikuin því eigi vib ab

hafa hitt fyrir sannara, scm ílestar og nærfellt allar sögur sanna

einum rómi. — Aubi , dóttur Snorra goba, en konu Barba, átti

síbar Sigurbr, son þóris hunds, og er Bjarkeyíngakyn frá þeim.

Barbi var skamma hríb saman vib Aubi, og skildi vib hana og fdr

utan, og var meb Sveini syni Háreks í þjótíu um vetr 1
.

Af Vcstfjörbum höfum ver Fdstbraibrasögu á þcssu tíma-

bili. Fyrstu veirna cptir ab kristni var logtekin höfbu gjörzt

mikil höfbíngjaskipti þar um sveitir: þorbjörn þjóbrcksson var

') Márckr í pjóttu lifði þó framundii 10.*i8j tílíklegt cr og íið Rardi hnli

skilið við Ati'ði / lífanda líii Snorra, og þar Beín sonr fjóris hUncls síðar

á hana, J>á
sýnisl á því, scm þelta haQ gjörzt cptir 1 030; SkyUii

mega tclja þetta cina sönnun fýrir því, að Heiðarvíg liali orðið siðar

cn inenn almcnnt lialda, cðr 1021?
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veghm og Ljótr hlnn spaki tengdafabir hanð (um 1003). Eyjúlfr

grál andabist í elli ekki laungu síbar (um 1008). Gestr Oddleifs-

sön var þá rojög hniginn, og andlát hans varb annabhvort 1006

ebr 1015, eptir sem menn vilja telja, eptir Laxdælu. En nú hófst

ríki Vermundar mjófa, og var hanri allan sinn dag mestr höfb-

íngi á Vestfjörbum , en hann var Breiblirbíngr ab ætt; stób því

hagr Vestrlands meb mikluni blóma álla tíb Snorra goba, því öll

stórmenni voru venzlum bundin og fylltu einn flokk. Vermundr

var hniginn er hann kom vestr (um 1004), og er hann öldungis

á reki vib Gubmund ríka, því Brandr hinn örvi, sonr Vermundar,

var vaxinn árib 996. Ver vitum, ab Vermundr lifbi framyíir 1020,

og mun hann hafa orhíb sjötugr mabr. Fóstbræbrasaga hefst

eptir 1010, í uppvexti þeirra þorgeirs og formóbar; sú saga er

meb mjög einkennilegu orbfæri, einkum ab framan, og því líkust

sem mansögur (rómanar) nú á tímum. þormóbr ólst upp á M)'ri á

Snæfjallaströnd, og kann mcnn ab furba, ab slíkt skáld skyldi fæb-

ast í svo köldu Iiðra&í ; síban íluttí Bersi fabir hans subr yíir Djupib,

og bjó ab Laugabóli. þorgeir ólst upp á Jökulkcldu (innst á Snæ-

fjallaströnd ?), en þaban flæmdi Vcrmundr föbur hans, og fór hanh

þá subr í BorgarfjÖrb. þab scm Vjér fyrst getum mibab aldr þeirra

fóstbræbra vib, er þab, ab þorgeir féll í sekt sama sumarib, sem

Grcttir kom út úr fyrstu utanferb sinni , cn þab var, sem síbar

skal sýnt verba, 1014 (Gr. s. kap. 28); en þab voru þeirÁsmundr

hærulángr og þorsteinn Kuggason , sem gjörbu hann sekan; en

nú getum ver eptir sögunni talib fjögr ár milli sektar þorgeirs

og vígs Jóburs, föburbana hans, og varb því víg Jóburs 1010; en

þá var þorgeir 15 vetra er hann drap Jóbur, ab vitni þormóbar

í erfidrápu þorgeirs; er hann því fæddr 995, og heíir hann því

verib 19 vetra er hann fell í sekt; en þá höfbu þeir þó verib í

mörgum stórræbum. Vetrna á undan má því telja svo: víg Jób-

urs 1010; víg Ingólfs og þorbrands 1011; víg Butrakla 1012;

víg þorgils Mákssonar á Ströndum 1013, en þaraf hlauzt sekt

þorgeirs; utanferb þorgcirs 1014, og víg þcirra Skúfs og Bjarna.

Nú hafbist þorgeir vib í förum. þormóbr segir ab hann byggi

skip sitt sex sinnum heban af landi
(usex let sævar faxa") 1

. Á
I>cssu má marka hvab marga vctr þorgeir lifbi síban ; vér munum

') l?>í skal og lesa á undan: „Ijorgeir bjó 6 sinnum skip silt af Islandi

(cliki 7 srnnum) enda hafa svo sum handrit.
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sýna, ab fall hans má ekki hafa orbife sífear en 1024; en optast

gengu tveir vetr til hverrar farar fyrír farmonniun, og voru þeir

sem optast annan vetrinn á Islandi , en hinn í Noregi; rná nú

vera, afe þetta eigi afe skilja svo, afe hann haíi farife fimm sinnum

af landi, en hib sjötta sinn talife þafe, er hann bjó skip sitt síbasta

sinni, og var veginn ábr en hann fengi lagt til hafs ; verba þab

tíu vetr fyrir íimm farir, og verfer þá víg hans 1024. Vetrinn

1017 vitum vér ab hann var á Reykjahólum, og þeir Grettir allir

samt; en afe rettu lagi heffei hann þó átt ab vera í Norcgi þann

vetr í annari utanferb sinni. Einusinni var þorgeir í Orkneyj-

um ura sumartíma, og herjabi meb Rognvaldi Brusasyní; í sögunni

segist svo frá, sem þab væri tvcim vctrum fyrir fall I>orgeirs,

ebr sumarib fyrjr þann vetr, scin hann var síbastan í Noregi, og

yrbi þab því sumarib 1022; en þcssu er tvennt til fyrirstöbu:

fyrst þab, ab ver vitum ab Bríísi jarl fór meb Rögnvald son sinn

á fund Olafs konúngs um sumarib 1021 (Hkr. kap. 105), sem

talib verbr til af ríkisárum konúngs
;
fyrir þá skuld hyggjum ver,

ab koma þorgeirs til Orkneyja hafi verib nokkru fyr en rába má

af sögunni. Annab er aldr Rögnvalds; sögurnar segja, ab hann

væri þá ekki nema tíu vetra, er fabir hans fór mcb hann á fund

Olafs konúngs. En vcr höfum orb I)ormóbar í kvæbi sínu fyrir

því, ab þorgcir hafi herjab meb honum; ætlum vcr því víst, ab

þab sc rángt hermt ab Rögnvaldr væri svo úngr, enda má og sjá

þab af því, ab hann var þá fulltíba mabr er orustan á Stikla-

stöbum varb, og fylgbi hann Haraldi Sigurbarsyni, sem þá var 15

vetra, úr orustunni og austr í Garba; má J)ví víst ætla, ab hann

haíi verib meir en 19 vctra þá. Ab J^orgeir haíi vcrib veginn

ekki síbar en 1024 rábum vcr helzt af því sem segir um þor-

mób. Hann fór samsumars utan, og var um vctr meb Ólaíi kon-

úngi, cn síban fór hann til Grænlands, og var þar þrjá vetr, en

þó var Olafr lielgi enn í Noregi cr þormóbr kom þaban, en kon-

úngr ílýbi land, sem vcr vitum, um haustib 1028. Vcrbr cptir þessu

víg J^orgcirs í síbasta máta um vorib 1024; en fyr ætluna ver

hcldr ckki ab þab haíi verib, því j)á verba offáir vctrnir frá sekt

þorgcirs; hcíir Jiorgeir þá verib 29 ára cr hann var veginn (995—
1024). H&r er enn ab atlmga um hefndina ^orgeirs. pórarinn

ofsi var veginn á leib, vetri eptir víg hans. Fóstbræbrasaga cignar

Gubmundi ríka þá hefnd, en þab hlýtr ab vera rángt, því Gub-

mundr andabist 1025 öndvert ár, en víg þórarins mun hafa orbib
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1025 um haustib. þetta er og rettast sagt í Lj<Ssvetnínga sögu;

þar segir svo, ab Eyjiílfr halti reo drápi J><5rarins, eptir bobum og

undirlagi koniíngs (Ljdsv. s. kap. 32). þórarinn ofsi var af Esp-

hælínga ætt, en rángt er þab, ab hann væri sonr þöris Hámund-

arsonar á Espihóli, en bróbir þorvalds krdks; sést þab bezt á

því, ab þórarinn sá var fulltíba mabr er Glúmr kom ab þverár-

landi, 60—70 árum fyr en þetta var, enda er sá þórarinn kallabr

vitr mabr og vinsæll (Víga-GI. s. kap. 5) , en þessi kendr vib

ofsa, og kallabr ofláti. í Fdstbræbrasögu (kap. 16) er hann og

kallabr þorvaldsson, og mun þab vera þorvaldr krókr. þó er móbir

þðrarins nefndr Hildr Gautsddttir (Ljðsv. s. kap. 32), en kona

þorvalds króks er nefnd þorkatla úr þjúrsárdal af Mosfellínga

kyni (Víga-GI. s. kap. 10), en þ<5 má vera ab þorvaldr krókr hali

verib tvíkvongabr. Gautr Sleituson , er þorgeir drap , mttn hafa

verib móburfrændi þðrárins ofsa.

Alla þá vetr sem þorgeir var í förum (1014—1024) var þor-

rnúbr heima; á þeim vetrum urbu ástir hans til þúrdísar Grímu-

dóttur á Eyri, og Kolbrúnar Kötludúttttr. Kolbrúnarvísur var

alkennt mansaungskvæbi í fornöld, og hefir á seinni tíb verib kvebib

upp aptr 1
. Arin sem þormáör var után eptir víg þorgeirs má

telja svo : fyrst var hann einn vetr í Noregi meb Olafi konúngi

(1025.) þab er svo sagt, ab þormóbr kæmi ab landi norbr íLúfút

og færi þaban á fund konúngs
; þetta er nokkttb útrúlegt, því

þenna vetr var konúngr í Sarpsborg subr í landi. Um sumarib

fúr þormúbr til Grænlands (1025). líann var hinn fyrsta vetr á

Grænlandi í Brattahlíb meb þorkcli Leifssyni (1026); Eyríkr raubi

var þá laungu andabr. Um sumarib (1026) um þíng drap hann

þorgrím trölla, en nokkru eptir þíng þá bræbr, þúrb og Falgeir,

systursonu þorgríms trölla. þá lá hann 12 rnánubi í sárum hjá

Grínut kerlíngu
,

og leib svo hinn annar vetr hans á Grænlandi

(1027); en hinn þribja vctr- (1028) var hann á laun á Stokkanesi,.

') Blærinn á fráso'gninni um Kolbrún er því líkastr suinstaðar, sem hún

hcfði verið dis eðr hamíngja J>ormóðar, cn ckki mcnnsk kona; umér kom

dóms i diauma dís" sc&ir JotrnÖðr, cr hann dreymdi Kolbrúnu, er

hann liafði gcíið annari konu \ ísur hcnnar.

Svo stendr í hinni cldri úlgáfuj í hinni síðari stendr
t4
3 vetr" eptir

Hauksbók, cn á [>ó að líkindum að lcsa u þriðja vetr", því annars hcfði

j)ormóðr alls vcrið 5 velr á Gramlandij en J>aö getr ckki verið.
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í skjóli þeivva Skúfs og Bjavna (Fóstbv. s. kap. 10). Um sumavib

1028 dvap Iiann Ljðt, son þóvunnav á Laungunesi, bvæfevúng Fal-

geivs. Um mitt sumav för þormdfer til Noregs. Nu er athugavevt

það sem segir í hinni eldvi útgáfu sögunnav (kap. 24— 26), og svo

í Olafs sögu helga hinni skemmri (útg. 1849, kap. 57— 58): hvevnig

þormó'fer komst á fund Knúts ríka, og ab hann hafi vevib meb hon-

um, og sfóan hvevnig hann komst voveiílega á fund Olafs kon-

úngs, ev hann sigldi meb landi fram
,
og mætti konúngsskipinu

og stökk yíir á þab. |>ab eru vísur til, sem ab styvkja bábav

þessav söguv. Vísan: uLoftúngu gaftu lengi" sýnir, ab hann heíir

verib mefe Knúti
;
og vísan : uhafa þóttumk ek hættinn" vivfeist

afe benda til þess, afe sagan se sönn um þafe, afe hann komst á

skip tii Ólafs konúngs
,

og nifevlag vísunnav : uvönd berum út á

and ra ey baugs" (skip) sýnir þafe ljúsast, afe sú vísa getr ekki vevife

kvefein rett fyrir Stiklastaba-ovustu, sem í sögunni þó gveiniv. þetta

lýsist betv ef ab cv gáb: vev höfum lalib svo, sem þovmúbr haíi

komib til Noregs sumarib 1028, en það sumar vav þaí), ab Knútv

ríki fór hevfcvb síua til Novcgs ; ev því aubskilif), ab þovmóbr varb

ab hitta hann þar. þab stendr líka heima, ab þetta hefir verib

um sama leiti og J>óvavinn loftúnga vav meb Knúti. J>ovmófei

mun hafa vevife mikil cptirsúkn ab komast til Olafs konúngs,

vinar síns
,
og mun hann hafa vevib naubúngavgestv í libi Knúts,

#

og sætt fyvsta tækifæri afe komast á fund Olafs. Svo hyggjum

ver afe vcrfei afe skilja þessa sögu; en fráleitt getr þafe færzt til

sanns vegar, afe þormófer hafi farife á fund Knúts þegar hann

kom af Islandi í fyrra sinni, encla mun þórarinn loftúnga þá ekki

hafa verife kominn til Knúts, og Knútr var og þá á Englandi.

Afe alifenu sumri (1028) ætlum ver nú afe þormúbr haíi komizt á

fund Olafs.

Nú er því næst afe tala um aldr þ>orm<5bar. þar verbum ver

afe fara eptir vísu hans sjálfs, er konúngr spurfei hann hve marga

menn hann hcffei vegife, en |>onnó'fer svarafei, ab hann hefbi vegib

sex menn, og væri nú ckki fullt þrítugr (uscx hef eg alls vegib

manna") og í sömu vísu : unú emk enn varlega þrítugr". Svo

segiv í sögunni, ab þovmóbr kvæfei þessa vísu þá, ev hann kom í

fyvsta sinni til Ólafs konúngs (1025), ábv en hann hæfi Gvænlands-

fevb sína. Oss þykir þetta úlíklegt, og þab helzt til sönnunar,

ab þá hafbi hann alls ekki vegib scx menn, og í sögunni er ekki

nefndr nema Ingólfr einn , afe hann yrfei afe bana, alla þá stund
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sem þeir þorgeir voru saman. Vér ætlum því víst, aö þessi vísa

se orkt um suraarib 1028, er þorraóor kom frá Grænlandi, og

konúngr spurbi hann tfóinda þaban
,
og hvaí) hann hef&i unnib

þar til frægöar, og ætla eg að þessi vísa se kveöin um leib og

vísan : uþollr vá eg þorgrím trölla"; en ])ar nefnir hann fyrir kon-

úngi þá fimm frændr, er hann vá á Grænlandi : þorgrím trölla,

Ljót, þorkel, þdrb og Falgeir; en hinn sjötti yrbi þá Ingólfr, er

hann vá á Islandi, því varla er líklegt ab hann teli Lofeinn vinnu-

þræl, er hann vá á Gramlandi. Ver sjáum því, ab þormófer heíir

verib vart þrítugr áriö 1028, og er hann því fæddr 998, ebr þar

uin bil, og er hann því ýngri en þorgeir, sem ver ábr höfum

sýnt ab muni vera fæddr 995, og mun þab varla vera xhtt sem segir

í upphaíi sögunnar (kap. 2): uþorm<5í)r var nokkuru eldri, en

þd var þorgcir sterkari". þormóðr hefir því haft tvo um ])rítugt

er hann fell á Stiklastööum. Merkileg er sagan, ab ITaraldr

Sigurðarson hafi botnað sfóustu vísu hans : Dagshríðar spor usvfóa"

—

svo mundi hann vilja kveí)a !
. Vér sjáum þd af konúngasögun-

ii in, ab hann orkti ekki þessa vísu næst fyrir andlát sitt, en sfó-

ustú orb hans voru sem þar segir: wvel heíir konúngrinn alií) oss",

og svo frv. En af þessu má marka, hvílíkt skáld ab menn töldu

þornidÖ
,

og var þa& ab sýna honum fornskáldaheibr , a!b Ilaraldr

skyldi lykja andlátsvísu hans.

Vér viljura ab síbustu geta eins atribis, tímatali vi&víkjandi, en

þafe er víg llækils-Snorra á Hvítsstöfeum á Mýrum, er þorgcir drap

einhverntíma á þeitn vctruin sera hann var í förum (1014— 1024);

er sagt, ab Helgi son Snorra væri þá úngr, en síbar væri þab

hann, scm deildi vib þorstein Egilsson um Gufuíirjar, og berbist

þeir (kap. 12). þetta hlýtr ab fara milli mála. Helgi hlýlr ab

hafa verib fabir þessa Snorra; því þorsteinn Egilsson lifbi, sera

og er aubvitab, ekki svo lengi, og andabist ab voru lialdi 1015.

Annar raabr racstr fyrir vestan var þorgils Arason á Reykja-

hdluin, sera ver nú höfum nefnt, og sera yeitti Gretti vctrvist

og þorgeiri llávarssyni, því þeir þorgeir voru systrúngar. þor-

x

) Mcnri tíafa af fleiri skálclum
J>á

sögu, nð þcir hafi dáið frá tiálfkvcðinni

vísu; svo cr á seinhi líðum lil nð m. sngt af séra Hnllgrími Petrssyni

;

60 cnn tleiri sögur liafa mcnn nf því, að mcnn kvaðu vísu særðir bnnn-

sari, og önduðust jafnskjótt cr síðnstn orðið var kveðið, svo sem Gísli

Súrsson.
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gils var mesti bjargvættr öllum sekum mönnum. þorgils kemr

og vib Heibarvígasögu , árib 1015; svo þao er ab kalla á hinum

sömu misserum ab hann kemr vib allar þessar þrjár sögur: Grettlu,

Fóstbræbrasögu og Heibarvígasögu. þorgils var sonr Ara, er

hvarf til Hvítramannalands um 980; forgils var fjórbi mabr frá

Ulíi skjálga; aldr hans vitum vér ekki , nema hvab vér ætlum ab

hann haíi þá verib hniginn mabr er þetta var, og rábum þab

helzt á því, ab fyrri kona hans var Gríma Hallkelsddttir
,

systir

Illuga svarta; því Gríma og þau börn Hallkels geta varla verib

fædd síbar en 950—960. pví má vera, ab þorgils hafi verib

nokkru ýngri en Gríma, og þab því heldr, sem hann var í kvon-

bænum sumarib 1015, sem hann kemr vib Heibarvígasögu. Hann

kom ríbandi meb mikinn flokk manna rakleibis úr brúbkaupi sínu

norban úr Eyjafirbi 1

, í flokk þeirra Snorra goba og Barba; fékk

Snorri þorgils til ab mæla fyrir gribum, en gjörbi síban uppskátt

ab Barbi væri þar í libi, en Barbi var fjandmabr þorgils, sökum

skyldleika hans vib Gilsbekkínga. þorgils var einn í dðmi er

dæmt var um Heibarvíg. Vér ætlum þó, ab hann se ekki fæddr

síbar en 960, og haíi hann verib hálfsextugr, er hér var komib

sögunni, en um dauba hans vitum ver abeins, ab hann lifbi fram-

yfir 1024, er víg þorgeirs Hávarssonar varb, en hvab lengi, erum

ver nú ekki í færum um ab segja.

þessar sögur, sem nú eru taldar, höfum vér ab vestan, og er

þaban mestr sögubálkr á öllu landi frá þessu tímabili, ollir

því mebfram ab Snorri gobi var þar, en vib hann eru ílcstar

sögur ribnar. Ur Norbrlandi höfum vér nú þœr þrjár sögur:

Grettlu, Vallna-Ljótssögu og sögu Gubnuindar ríka, ebr Ljósvetn-

íngasögu öbru nafni. þessar sögur eru ab gæbum mjög ólíkar.

þessar tvær hinar eyíirzku sögur eru ef til vill einna ýngstar af

öllum sögum, og líkist orbfærib ailvíba sögugjörb síbari tírna, þd

eru ymsir þættir í þeim mætavel sagbir, og skiptist einkum saga

Gubmundar í marga slíka þætti sundrlausa; en Grettla hefir í ymsu

yíirburbi yfir allar vorar sögur cf til vill, og mun engin saga

vera jafn-íslenzk í orbi og anda, sem hún, og er hún í öllu lifandi

eptirmynd landsins, .sem hún gjörbist í. Hún heíir og verib einna

vinsælust af öllum sögum. I engri sögu eru jafnmörg spakmæli

og orbskvibir sem henni, og eigna menn Grctti velflesta máls-

') Ekki vitum vér nafn konu Jjorgils, því cyða cr í sóguna.
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hœtti 1

, þó þeir sé allir í raun réttri niiklu eldri en hans dag.

Aptr á mót er sagan víba dimm og forneskjuleg, og kemr mjög

vib landvættasögu landsins, meban Grettiv var uppi í fjöllum. Opt

bafa menn spurt, hvort allt muni svo hafa til gengife, sem þar

stendr. Vér látum þab liggja milli hluta, en þab taldi Sturla

sjálfr Gretti til ágætis, aÖ hann hefoi afrábib flesta óvætti
, og

sterkastr allra manua hefir hann vcrib, og sú var trua manna

og í fyrri tío. Grcttishöf finnast um allt land, og vilja menn

mcb því sýna, hversu mikib ab skilr afl fornmanna og mennskra

manna. Saga Hallmundar og þóris í þóvisdal er svo náskyld

sögu Grettis, ab þab verbr ckki numife burtú. Grettissaga er í

íslenzkum sögum líkt og Hrafnistusögur í norrænum sögum, enda

var ætt Grettis ur Raumsdal og hann var kominn af Hrafnistu-

ætt, og var því ekki kyn þ<5 honum fylgdi meiri forneskja og

hamvemi en öbvum mönnum. En þó* nú nokkur hluti Gvcttlu

heyri til |)ess söguflokks, sem vér köllum landvættasögur , en

aptr annab sé svo, ab vér ekki getum varizt ab halda, ab þab se

blandib meb sögum úr forneskju, þá haggar )>ab ekki ágæti sög-

unnar hvab tímatali vibvíkr. þab er á öllu aubséb, ab einhver

ágætr sögumabr hefir handleikib hana, svo ab hvar sem hiín kemr

saman vib abrar sögur, þá skal þab ekki skeika frá réttum sanni;

en hvort þab nú kemr til af því, ab sá sem söguna handlék kunni

svo vel abrar sögur, og kunni svo vel ab fclla þessa sögu vib

vibburbina, þab látum vér ósagt. Sá sem söguna handlék höfum

vér fyrir satt ab sé cnginn annar en Sturla þórbarson lögmabr;

þab sést á ýmsu, en þó* einkum á síbasta kapítulanum
,

þar sem

vitnab er til dóms Sturlu um Gretti, svo og um spjótib , cr sagt

er ab fyndist á ofanverbum dögum Sturlu lögmanns í þeirra manna

minnum er nú lifa. þessi orb hefir nú reyndar ekki Sturla ritab

sjálfr, en þab er þó mibab vib Sturlu
;

og sýnir þetta, cn þó

einkum endir sögunnar, hvab ríkt mönnum í þá daga lá í huga

saga Grettis. En samt sem ábr, þab sem aldri Grettis vibvíkr

er ekki hægt ab fella saman vib tímatal: ab hann hafi tvííugr átt

vib Glám, en hálfþrítugr fallib í sekt, en vevib í sckt 19 vetr og

andazt vetri fátt í hálfíimtugr. Orb sogunnar sjálfrar eru svo-

látandi (kap. 84) : uLét Grettir þannig lif sitt, hinn vaskasti mabr,

er verib hefir á Islandi ; var honum vetri fátt í hálflimtugum , er

') Orð Grettis eru allviða nokkurskonar Hávamál í sundrlausri rœðú.

•v
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hann var vcginn , en þá var hann fjórtán vetra, er hann vá

Skeggja hib í'yrsta víg, og ])á gekk honum allt til vegs og frama,

til þess, er hann átti vib Glám þræl, og var hann þá tuttngn

vetra; en er hann féll í utlego var hann hálfþrítugr , en í sekt

var hann vcl nítján vetr". Tvennskonar reikníngr heíir verib til um
aldr Grettis, og er annar tilfærbr í hinni elðrl útgáfu (á Ilólum),

og aukib 5 vetrum vib hinn. þar segir svo: uhonum var

vetri fátt í hinum fimta tug, er hann var veginn, en þá var

Grettir 15 vetra, er hann vá Skeggja, er hann átti vií> Glám var

liann 20 vetra, en er hann féll í sekt var hann þrítugr. En í

sekt var hann vel 19 vetr; kom opt í stðra mannraun á þcim

tíma; helt ávallt trú sinni meban hann líf&i
,

þab mcnn máttu

á sjá; og úr því sem rába var sá hann flest fyrir, þó hknri gæti

eigi ab gjört" (kap. 88). Bábar þcssar sögur segja, ab hann dræpi

Skeggja 14— 15 ára, og hann ætti vib Glám 20 ára ; en þá lætr

hin síbari þaban líba 10 vetr til sektar hans. en hin fyrri 5; verbr

því Grcttir 44 ára eptir hinu fyrra tali, en 49 eptir hinu síbara.

Jlvort fornara er af þessum tölum látum vér ósagt; hib fyrra

íinnst reyndar í elztu handritum sögunnar, en þab er þo ekki

einhlít sönnun
,

því engin handrit sögunnar, sem til cru, eru vel

gömul; og þareb hvorugt talife verbr heimfært vib rétt tímatal,

þá má hib síbara vera jafnrétt sem hitt, þó þab liggi fjær, þar

sem árin eru flest talin og flest árin verba umfram. þab scni

mestar deilur hafa risib útaf cr þ<5 um sektarár Grettis; enginn

hefír verib í færum um ab leysa úr því, og þcss cr heldr enginn

kostr, ab falla í sekt tveim vetrum eptir ab Olafr helgi kom í

land og falla einum vetri eptir fall hans, en vera þ<5 19 vetr í

sekt, því verbr meb engu múti komib saman
,

því allir vita hvab

Olafr helgi var lengi konúngr, enda eru í sögunni sjálfri ekki

taldir nema einmitt svo margir vetr sem vera ber eptir aldri

Ólafs helga og þeirra Skapta og Snorra, og geta engir vetr þar

verib úr felldir, því þeir geta ckki komizt fyrir; en þab hyggjum

vér þó fomt og rétt, ab Grettir hafi á tuttugasta vetr í sekt verib,

en furba er þab, ab Sttirla, hafi hann handlcikib söguna, ekki

skyldi taka eptir ab þetta féll ekki saman. Vér höfum gripib til

þess eina úrræbis, sem fyrir liggr, cn þab cr ab telja saman hina

fyrri og síbari sekt Grettis, þá útaf vígi Skeggja, þó* ekki væri

þab skóggángssekt
,

og hina síbari útaf drápi sona þúris í Garbi,

og þ<5 hefir þetta einnig nokkra anmarka, sem ekki verbr úr rábib:
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þab hib fyrsta, afe eptir lögum gat þab ckki talizt cin sckt til

sýknar, því nýtt víg lá til hvorrar sektarinnar, og hin fyrri var

heldr engin full sekt. þab annaö: ab tveir vetr libu á milli, svo

ab Grettir var sýkn, eba ab íimm vetr libu alls frá því* hann drap

Skeggja og þángabtil hann fcll í hina síbari sekt, og verbr þeim

mun ólíkara ab allt teldist til einnar sekíar, er sýkna lá á milli

sektanna. þab er hib þribja, ab á þenna hátt verba sektarárin

þ<5 ekki nema 18: þrjií hin fyrri (1011— 1014) en hin síbari

eru ekki talin neina 15, ef rakib er eptir sögunni (1016—1031),

og geta heldr ekki verib fleiri cbr færri, cptir ríkisárum Olafs

helga, og kemr þetta ab eins saman vib þab sem segir í Gísla

sögu Surssonar, sé rétt gctgáta vor ab framan (bls. 364) ab Gréttir

se þar meintr en ekki Gísli, þar sem segir: ((
18 vctra segja ílestir

menn ab Gísli (Grcltir?) hafi vcrib í sekt sinni". því Gísli var

ekki ncma 13 vetr í sekt sinni, og svo vitum vér ckki til ab menn

hafl ágrcint um sekfarár hans, en um sekt Grettis er öbru máli ab

gegna: híín hcfiralla daga, og cr enn í dag, órábin gáta hverjum sögu-

manni. Vér sleppum nu þessu máli, en ætlum þvínœat ab rekja

söguna sjálfa vetr fyrir vetr, og bcra þab svo saman vib reikn-

fnginn Um aldr Grettis, og getr svo hvcr haft þab fyrir sannast

sem honum bezt þykir; oss nægir ab sanna, ab þctta tvennt verbi

ekki fellt saman. Vér höfum ab framan (bls. 374—376) rakib

upphaf sögunnar allt þar til ab Ásmundr hærulángr stabfestist hér

á landi. Útkoma Asmundar varb um 984, í þann tíb er þorkell

krafla var Vatnsdælagobi og Fribrekr biskup var á Lækjamóti.

þab er nú þab fyrsta, ab miba aldr Grettis hér vib. Hefbi hann

orbib fjörutigi og fjögra ára gamall, þá ætti hann eptir þessu ab

vera fæddr ekki nema þrem vetrum cptir útkomu Asmundar ebr

987 (987—1031); en eptir hinu sfóara tali, hafi Grettir orbib 49

ára, ætti hann vcra fæddr 982, og liggr þab enn fjær, en hvorugt

getr þab stabizt vib þab, ab Grcttir var lángýngstr bama Ásmund-

ar, og Asmundr var ellíhrumr er Grettir var í uppvexti, enda

er í sögunni sjálfri ekki fylgt þessu tímatali, því þab næsta, sem

vib vcrbr mibab, er dráp Skeggja og utanför Grcttis, en J)á segir

sagan sjálf ab hann væri 14 vetra 1
, fimtán mun þ<5 réttara, ])ví

J

) X.)að cr ekki annað en ritvilla, að i Húla-úlgáfnnni slendr að Grcttir hati

veriö 18 vctra, er hann glímdi við Auðunn, cn það var vctiifyren hann

fsri Utan (kap. 17); cnda jrði og sagan þii tvísaga, er hún (kap. 88) scgir
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árinu á undan, er hann glímdi vib Aubunn, var hann 14 vcíra.

Ab ekki leib nema vetr á milli glímu þeirra Aubunar og vígs

Skeggja segir sagan sjálf (útg. 1853 bls. 28.), því þar stendr, ab

þorkell krafla reib til Bjargs unæsta vor eptir þab sem ábr var

sagt", og tók hann Gretti mef) sér til þíngs; á þeirri leib hóf

Grettir h'inn fyrsta síein. Nií fór Grettir utan um sumariö og

skyldi vera í sekt þrjá vetr
;
þaÖ er bér fyrst, ab sagan kemr svo

vib abrar sögur ab menn geta fest víst inark á, en úr þessu má

rekja söguna ár fyrir ár út til enda. þegar nú er íalib aptr frá

vígi Skeggja, sem hægt er, þá lendir þab á árinu 1011, sem ver

nú brábum skulum rekja og sýna, og heíir því sekt Grettis á alþíngi

borib upp á sama þíng, sem þab, er í Njálu getr, er víg Höskuldar

Hvítanesgo&a var rœdt á þíngi. þessi utanferb Grettis ernúogmibub

vib för Eyríks jarls úr landi, en cptir réttii tali fór Eyríkr úr

landi árib 1012. Or&in í Grettlu eru tvíræb; þar segir svo :
(l
leit) nú

vetrinn fram til jóla; þetta sumar hi& næsta Oiœsta á&r hafa

sum handrit) bjóst Eyríkr jarl vestr til Englands", en áðr hann

færi úr landi tók hann af allar hólmgaungur, og gjörbi utlaga

ránsmenn og berserki. Ef menn lesa usumarií) næsta^ (eptir),

sem ver ætlum rettast, þá hefir Eyríkr farib úr landi 1012, lík-

lcga um vor, en haustinu ábr gjört J)essi lög sem um var getið.

En ef menn menn lesa unæsta ábr", þá hefir hann eptir Grettis-

sögu fario úr landi 1011, þó flestar sögur segi hitt, því utanferb

Grettis veror ekki raskao; hun gctr ekki hafa orbifc síbar en

1011. Berserkjadráp Grettis varb því um vetrinn 1012. J>ab

er eitthvert Grettis hib mesta afrek. Ekki getum vér varib, ab tor-

tryggilegt er ab mennskr mabr skyldi fá afkastab slíku, og hafa

12 berserkja aíl, og vera ekki nema á sexíánda vetr ab aldri, en

svona hefir frá öndverbu verib talib, því allir scgja einum rórai,

ab 15 vetra dræpi Grettir Skeggja, en þetta var vetrinn næsti

þar á eptir. Nú skulum vcr því næst telja vetrna þrjá sem Grettir

var i Noregi: þenna vetr hinn fyrsta var hann nú í Iláramarsey

á Mæri hjá þoríinni Kárssyni (1012). Um vorib fór hann norbr

í Voga á Hálogalandi, og var vetr hinn- annan hjá þorkeli bónda

í Sálpti á Hálogalandi (1013); þá um vctrinn fckkst Grettir vib

híbbjörninn. Nú sest, ab Grettir var enn einn vetr í Noregi, því

svo segir (kap. 24): uUm vorib fór Grcttir norbr í Voga, en

a5 hann hafi 15 vctra drcpið Skeggja. 1 útg. 1853 stcndr og (bls. 27.):

<4þá cr hann var fjórtan vclra gamall".
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Björn f<5r vestr til Englands — hafbist Bjtírn þar vio úm sura-

ariÖ— sigldi banh vestan cr á leio haustib , \ Grettir drap Björn

þetta haust í Görtum 1
. Nu leib lengi svo, ab Hjarrandi, bróbir

Bjarnar, sat um líf Grettis
,

og drap Greítir Hjarranda. J>etta

hcfir orbib ab vera um vetrinn, því á eptir segir, ab „um vorib"

stefndi Sveinn jarl Gretti austr í Tiinsberg, og litlu síbar: Jcib

nú á vorib" og þó* vetrinn se ekki nefndr, þá cr þd aubseb ab

þetta er ekki sama vorib, scm Grettir fdr norban úr Vogum, því

haust liggr á nrilli, og svo víg Bjamar og Hjarranda, þessi var

nú hinn þribi vetr Grettis í Norcgi (1014) og voru nú libnir þcir

þrír scktarvetr hans, cr hann skyldi utari vera. Um vorib drap

hann enn Gunnar austr í Túnsbergi 2
,

og fdr út til Islands um
sumarib (1014) þab hib sama og sýknu hans heíir verib lýst á þingi.

Á þessum stab kemr nú Grettissaga saman vib Fdstbræbrasögu,

því þetta súmar hib sama, sem Grettir kom út, gjörbi Asmundr

hærulángr þorgeir Hávarsson sekan á þíngi ; svo segir í sögunni

:

„Grettir kom út þetta sumar í Skagaíirbi" (kap. 30). þetta

sumar glímdi Grettir vib Aubun, en Barbi skildi þá; var þá of-

stopi Grettis sem mestr. f>á halbi Barbi enn ekki hefnt Halls,

brdbur síns, og brigzlar Grettir honum um þab. Svo menn ekki

villist í áratölunni, viljum v5r geta þess, ab í upphaíi kap. 31.

stendr (í Hdla útg.) uum vorib var lagt hestaþíng", og skyldu

menn halda ab vetr heí'fei libib á milli. þetta cr rettara í útg.

1853, bls. 68., þar stendr: "um sumarib", og gjörbist allt þetta

sama sumarib: hcsta atib, bardagi á Hrútafjar&arhálsi 3 (kap. 32 og

') Svo cr rcttast, cn ckki Gaulkum (útg. 1853), eða Vottum (útg. 175G).

{t
Stórt fcllr girðill Garta", scgir liinar Skúlason. Gartar cr lítil cy í fcrand-

íieimsmynni (sjá Munch Lýs. Norcgs bls. 81.)

2
) Svo kvað Grcttir: uVar J>orfinnr" o. s. frv. Ver byggjum að til hafi

verið hcill æíillokkr cptir Gietti, mcð fornyrðalagi. Llr honum eru til

færðar 9 vísur alls : prjár um þcssi víg, fjórar um Isfirðínga, og

tvær um fund þeirra Hallmundar. X>að þykir auðsaitt, að allar þessar

vísur sc úr einu fornkvæði, og má sá bragr vel heita Grcltisháttr \ hcfir

Grctti vcrið það tamara cn hvcrju öðru fornskáldi að kveða oíljóst, er

mcnn kalla, og hafa fólgin nöfn og kcnníngar í kvcðskap sinúm. Kkki

gctum vcr sagt í hvaða sambandi þcssi flokkr stcndr við llallmundar-

kviðu; bragrinn cr hinn sami á báðum, og mœtti vcl vcra, að bana-

vísur Ilallmundar sé ekki ncma cinn þáttr úr þessu kvœðij væri þá alls

til 16 erindi.

3
) Vér verðum enn til vara að geta þess: að litlu eptjr bardaga.nn á Hrúta-

31
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svo Heibarvíg um haustife. A þessum stab fcemr því Grettla

saman vib Heibarvíg, og sem vant er, þá bcr henni saman vií)

beztu annála, ab setja Heibarvíg 1014, en ekki 1013. Næst eptir

þetta kemr þáttrinn um Glám
,

og var þaÖ um jól, í árslokin

1014, aí) Grettir átti vi& hann. I hvorutveggja talinu á undan

segir iib Grettir vœri tvítugr, er hann glímdi vib Glám, en cptir

sögunni, eptir sem ver nú höfum rakií) ár fyrir ár, var hann

ekki nema 18 vetra, eSr á nítjánda vetr (996— 1014); og merki-

legt er þaft, a& á þessu ári er ví&ar í sögum látin ver&a hamíngju-

skipti á æíi manna, og sýnist su tala fullt svo vel tilfallin, sem

hin 1
. Ur þessu i'ór hnignandi hagr Grettis, og varb honum allt

til ógæfu upp frá því; svo mikill ófagnafcr fylgfei þessu. þar

næst kemr nú Grcttissaga saman vi& Noregs-konúngasögur, því

svo segir (kap. 39) : usnemma um vorib kom skip af Noregi

fyrir þíng, sögðu þeir mörg tíðindi : þafe fyrst, aö Olafr kon-

úngr Haraldsson var kominn til ríkis, en Sveinn jarl stökk úr

landi um vorií), eptir Nesja-orustu". ])essu ber nú öldúngis saman

vií) þab sem konúngasögurnar segja. V&r höfum nú talib fjúra

vetr alls frá því Grcttir féll í sekt: þrjá í Norcgi (1011— 1014)
f t

og einn á Islandi (1015). Heíir því Grettir farib út til Islands

nm sumarib sama, sem Olafr kom í land um haustií), cn þab var

hií) sama haust, sem Hei&arvíg ur&u úti á Islandi. En um vorib

1015 kom fregnin fyrst til Islands, því öll skip voru gengin er

Ólafr kom í land um hausíib, og Nesja-orusta,' sem varb á pálm-

sunnudag 1015, frettist meb sömu fer&um. Á þessu sjáum ver, ab

ekki tjáir aö setja útför Grettis og víg Skcggja 1012, því þá

færist allt aptr um eitt ár: Hei&arvíg 1015, og koma Olafs helga

í land 1015, Nesja-orusta 1016, og eins sífear í sögunni, ab allt

truílast, og verftr ári síbar en vera ber, cf svo er taliö, og verör

þá ofsett á árin til dau&a Grettis, sem og yr&i ári sfóar, ebr

1032. Um sumariö 1015 fúr því Grettir utan. Um haustiö varö

dráp sona þúris í Garí)i. Um vetrinn öndver&an var Grettir meb

fjaríarhálsi stendr í Hólaútgáfunni : u Grettir sat á Bjargi til einmánaðar"

(kap. 32). fjctta truflar, og cr rángf, því rétt á undan var mitt suniar. I

útg. 1853, og Öllum clztu handritum, stcndr og:
tt

t v í má n a ð a r" íslað

tt
einmánaðar", og er það rcttara.

'j Sagan um Glání cr ^cysi forncskjulcg: glámr cr túngls hciti og glám-

skygni" drcgið þar af. Se þcssi saga jafngömul og þessi oro, þá mun

ekki htegl afl telja afmæli hcnriari
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konúngi, og þetta er hinn sami alkunni vetr, er Olafr sat fyrstan

í þrándheimi (1016), og sem getr í sögu Bjarnar Hítdælakappa

og mörgum sögum öörum, því þenna vetr voru margir íslendíngar

meb konúngi, sem höfbu s<5tt hann heim af lslandi, er fregnin

kom þángab urn ríki Iians. Nú varb skírsla Grettis. Um vetrinn

fór hann austr 1 á Jaöar, og þaban til Túnsbergs. Ao jólum

drap hann Snæköll. Grettir var meb þorstcini drómund, brööur

sínum, fram á vor, og fór út til Islands um sumarib 1016. ]>etta

sumar snemma frettist vfg sona þóris úr Garbi, og á þessu sumri

varö Grettir sekr skógarmabr. Ver höfum gctib þess a& framan,

ab í æíitali Grettis segir í öbru ab hann væri 25 ára, en í hinu

ab hann væri 30 ára , cr hann fell í sekt. þessu verbr á engan

hátt komib saman vib talib í sögunni, ab 10 ebr 15 vetr libi frá

því er hann drap Skeggja og fór utan, en þab væri þó á sömu
misserum og Eyríkr fdr úr landi, og þángab til hann fell í sekt.

Eptir sögunni stób hann á tvítugu, er hann fell í sekt sína hina

síbari (995—1016). Sumarib ábr, 1015, litlu síbar en Grettir var

utan farinn, andabist Ásmundr hærulángr, cn lá ábr í kör, og
mun hann hafa verib hálfáttræbr mabr (940— 1015). Viku cptir

alþíngi sumarib eptir (1016), vo þorbjörn yxnamcgn Atla á

Bjargi. Atli var miklu cldri en Grettir og mun hann fæddr fyrir

990, og verib þá hátt á þrítugsaldri. þessar þrennar harmsögur
komu nú í senn ab Gretti , er hann kom í lancl : andlát föbur hans

sumarib ábr, sekt sjálfs hans
,
og víg Atla

(u AIt kom senn ab

svinnum"). Grettir kom út í Hvítá; á leibinni upp yíir Rorg-
arfjörbinn kvab hann Söbulkollu vísur (6 erindi). Grettir kom
ab Bjargi huldu höfbi, og fór litlu síbar til Hrútafjarbar og drap

þorbjörn yxnamcgn og Arnór son hans (1016); vissi enginn þá
enn um útkornu hans. Á þessum stab verbum vér ab geta þcss,

ab þegar Grettir hafbi tekib banamein sitt, er sagt hann kvæbi

ílokk um afreksverk sín, og eru fimrp erindi tilfærb, en í sumum
handritum þó ekki nema upphafsorbin : ttopt nam sköpum skiptaMI

Ver ætlum ab þab se satt, ab til hafi verib slíkr æíiflokkr eptir

Grelti, en þessi ætlum vör se síbar gjörbr, nema ef til vill upp-

•) tí
Norö r á Jaður" crí Hólaútg. cn það cr rángt þcgar farið cr úi J>rándhcimi,

og er annaöhvort aÖ scgja snðr cðr anstr, og svo hfefir útg. 1853.
2
) Kn niðiiagið cr: u nú hVfiV gild nicð göldrum

, gunnclda bör unnið,

röm cru ráðin grimmu, rcin afgömul stcina" — og cr mætavcl kveðlð.

31*
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hafib og nibrlagib, en hitt er öiíkt kvebskap Grettis, og sízt

ætlancli ab hann mundi cigi kveba betr í þeira þrautum, sem

hann |)á var í stadtlr. En þessar vísur eru BtirSar; þar vib

bætist, ab þcini kemr illa saman vib söguna. I fyrsta erind-

inu cr þar getiö berserlcjaclrápsins
,

og vígs Ujarranda, Bjarnar

og Gunnars. þetta fer vel , en í næsta erindi cr ncfnd útkoma

hans, og sagt hann kæmi lít í Dyrrhólmi (Dyrhólum íyrir austan?)

og ab Torfi Vébrandsson bybi honum barclaga, en þeir ýr&i skildir

og gæíi Torfi honum hest ab skilnabi. Hvar ]>ctta á vib, ebr hver

þcssi Toríi var, vituin vöi' eigi, en á sambandinu iná sjá, ab þetta

muni vcra eitthvert rángminni í stab sögunnar um Sö&ulkollu og vísur

Grettis, en Grímr hét eigandi Söbulkollu
( (
,heim reib eg hryssu

ab Grími"). "þvf næst kemr í vísunum vibreign hans vib þbrfinii

Arnórsson, er hann nefnir uþegn sterkr svabilverka". Nú var

þorbjörn yxnamcgn Arnórsson, og ætlum ver ab víxlab sé þoríinni

fyrir þorbjörn. I kvæbinu stendr því í röb: útkoma Grettis íDyr-

hólmi
,

vibreign vib Torfa Vebrandsson og hestgjöf hans, en þar

næst vibrcign vib þoríinn Amórsson. En hib samsvarandi í sögunni

er: útkoma Grettis í Hvítá; Söbulkollu vísur, og víg þorbjarnar

yxnamegns Arnórssonar ; má af þessum samburbi sjá, ab vísurnar

eru varla annab en afbökun úr sögunni. þó getr í upphafi Ljós-

vctníngasögu um þoriinn nokkurn, son Arnórs í Rcykjahlíb, og

reb hvorgi þeirra Grettis á annann ; í kvæbinu segir og hib sama:

<(
Aræbi brást eybi orma setra" ; en í Ljósvetníngasögu er margt

úngt, og má vel vera ab þetta sé sett cptir vísunum.

Nú kemr þarnæst ab segja frá sektarvetrum Grettis hér á

landi, og skulum vér nú telja ár fyrir ár þá 15 vetr, sem Gretiir

var í sekt hér á landi (1016—1031). Grettir fór um haustib

vestr á Rcykjahóla, og var hann þar mcb þorgilsi Arasyni hinn

fyrsta sektarvetr sinn (1017). Kemr sagan hér saman vib Fóst-

bræbrasögu, því þeir voru þar allir samt: ^orgeir, þormóbr og

Grettir. Um sumarib 1017 á alþíngi voru þíngsóknir útaf vígi

þorbjarnar og Atla; fór svo, fyrir tilhlutun Skapta lögmanns, ab

þOTbjÖrh féll ógildr, cn bætr komu fyrir víg Atla. Frá Reykja-

hólum fór Grettir um vorib 1017 vestr til Isafjarbar. £>á var

þab, ab Isfirbíngar tóku Gretti og lcicldu til hengíngar, cn J^or-

bjorg digra barg honuni 1
. Kvæbib Grettisfærsla var þá orkt.

Grettii' getr [ussn þakklállega í flokk sínum, og kennir f»orbJ(jrgu
<t
reyni-
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þaban fór Grettir og var binn annann scktarvctr sinn í Ljáskógum

(1018) . Nú drógu Ilrútfirbíngar her saman og varb Grettir þaban

ab íara
;

byrjar nú fjallaUí Grettis og vibskipti hans vib Hallr

muncl og abra landvætti, og er þab allt fróblegast og fomast af

æíi Grettis. Grettir f<5r fyrst um sumariÖ subr á land til Skapta

lögmanns á" Hjalla og þórhalls Ásgrímssonar í Túngu. Á því

sjáum ver, ab Asgrímr Elliba-Grímsson hefir þá verib dáinn, cn

ver höfum síbast sögur af honum 1012, og heíir hann því andazt

á vetrunum 1012— 1018. þaban fdr Grettir norbr á Kjöl, og fann

l'yrsta sinni llallmund, er |)á nefndist Loptr. þctta gjörbist allt

um sumarib 1018. Nú koma þarnæst vetr þeir þrír, er Grettir

var á Amarvatnshcibi (1018— 1021), í grend vib alla þá land-

vætti og tröll, sem bjuggu þar í jöklunum í kríng, en þar upp

og norbr af Borgarfirbinum er einsog mibbik fyrir öllum land-

vættasögum íslenzkum. Fyrsta vctrinn er Grettir var á heibinni

(1019) drap hann Grfm skógarmann, er Hrútfirbíngar höfbu sent

til höfubs honum. Annan vetr (1020) sendi þórir í Garbi Raub-

skegg til höfubs Gretti. Raubskcggr var tvo vetr hjá Gretti, á

hinuin síbara vetri drap Grettir Raubskegg. Um sumarib cptir

(1021) gjörbi þórir her ab Gretti, og hafbi 80 manna í för. þab

var hib mesla þrekvirki Grettis, ab verjast einn 80 manns, enda

veitti Hallmundr honum. þessa getr Hallmundr í æíidrápu sinni,

og getr þess, ab 18 lágu cptir af Keldhverffngum. Mikib heíir

mcnn greint á, hvort þetta muni hafa svo til borib, cn þetta er

jafnt sem ílcira, er af Gretti segir, ab þab gengr yfir buröi

mennskra manna, og því fremr nú, þar sem Hallmundr var meb,

scm var bergbúi og bjargvættr. Um hríb dvaldi nú Grcttir í helli

Hallmundar í Baldjökli, og kvab um Hallmund ílokk 1
. Nú voru

libnir þeir þrír vetr, er Grettir var á Arnarvatnsheibi, og fór hann

nú uum haustib" subr á Mýrar (1021). Híir kemr nú cnn cin

saga til samanburbar, en þab er Bjarnar saga Hítdælakappa, er

þá bjó í Hólmij og reynist enn, ab Grettissögu ber vel saman vib

abrar sögur jafnan. I þetta mund segir ab hæfist deilur þeirra

þórbar Kolbeinssonar í Hítarnesi og Bjamar, og eptir Bjarnarsögu

runn, lofgróinn lauli sæmdar", og
(t
tvoggja handa hjálp Sifjar vors", cn

reynirinn trúða mcnn að vœri björg jpórs.

') Stcfið er: u liátt slígr höllum fæti Hallmundr í sal fjalla". Til cr nú

fornlcgt kvæði: uUcrgbúa þáttr", núskylt kvæði þessu.
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stendr þetta heima, ab hann var þá kominn út fyrir tveim vetruni

ur Noregi, og voru nií byrjabar deilur hans og þórbar Kolbeins-

sonar. f>eir Gfrettir og Björn Hítdælakappi urbu beztu vinir, og

reyndu þcir frœkleik sinn 5 hefir í fymdinni mjög verib orb á gjort

aílraunum þeirra; í Grettissögu er og vísab til sögu Bjarnar, ab þeir

kallabist jafnir ab íþróttuin; en þetta er í þeim hlúta af sögu

Bjarnar, sem nú er glatabr, og mun þar án efa hafa verib getiÖ

veru Grettis í Fagraskógarfjalli ; en Grettir cr sagt ab hafi gengib

næst Ormi Stðrdlfssyni og þðrálii Skólmssyni ab aíli
,

og er á

sögunni aubséb, ab hún vill hafa samjafnab aflraunum þeirra Grettis

og Bjarnar vib aflraunir ])eirra Orms og þórálfs; cnda segir

margt af aílraunum þeirra Grettis, sem mennskum mönnuin mundi

óvinnandi, sem þafe, ab þeir haíi í einu lagzt ofan eptir Hítará

allri, frá vatni til sjávar, en þab er hátt á þíngmannaleií), en áin

stdrgrýtt víba, og ekki vel fallin til sunds. Enn sýna mcnn og

menjar af brú þeirri, er þeir eiga a& hafa lagt yfir ána, en þab eru

björg, svo ab þab er fyrir tröll en ekki menn at> þoka þeim úr stab.

þcssir 3 vetr, sem Grettir var í fjallinu, eru nú taldir svo: hinn

fyrsta (1022) voru honum engar atfarir veittar. Um haustib

(1022), er hann hafbi cinn vctr í fjaíUnú vcrib, var þab, ab Gíslv

fékk hýbíngu sína af Gretti. þessi mabr var sonr þorsteins Gísla-

sonar, er Snorri lét drepa, og var því af Gíslúngaætt í Borgar-

iirbi, en Gísli hinn, er drepinn var í Heibarvígum, var þorgautsson,

cn þ<5 náskyldr þessnm nafna sínum. þetta var og 8 vetrum

eptir líeibarvíg, og sést og á því, ab mabrinn er allr annar. þessi

saga cr eins og fleira um Gretti , ab þab er ofraun mcnnskum

manni: eltíng Gísla alla lcib frá Pagraskógarfjalli og út ab Haf-

fjarbará. Annan vetr var Grettir cnn í fjallinu (1023) og varb

ekki til tíbinda; cn liinn þribja og síbasta vctr (1024) var þab,

ab Mýramenn drðgu her ab honum, og barbist Grettir einn vib

30 manna í Grettisodda, scm síban er kallabr. ^essi saga er og

mcrkileg í því, ab þar cru nefndir höfbíngjar þeir, sem þá voru

uppi á Mýrum
; þ<5 er margt athugavcrt vib ])ab. Nefndr er þar mebal

annars Stcinólfr þorleifsson úrllraundal; hann er nefndr í Landn.

2. 4, og sagt þar, ab Uraundælir sé frá honum komnir; en ])cssi

Steinólfr hlýtr ab hafa lifab allt ab 100 árum fyrir Grettis daga, því

fabir hans nam land uab leyfi Skallagrímsn . þórarinn á Ökrum

er sagt í Grcttlu ab þá væri ugamall mabr mjög". Hann heíir

þá hlotib ab vcra daubr fyrir laungu, því hann var leysíngjason
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Dala-Kolls, og þorgils íngjaldsson, brdöurson þdrarins 1

, hefir og

varla getaö lifaö fram á þcnna tíma. Nú* er aö tala um aldr

Arnórs jarlaskálds , sem hér kemr fyrst viö sögur. jþaÖ er tæpt

aö hann hafi þá getaÖ veriö svo vaxinn maÖr , se þaÖ rett sem

vér höfum taliÖ til eptir Bjarnar sögu ílítdælakappa, aÖ Björn

Ilítdælakappi hafi fariö utan 1007, og þórÖr Kolbeinsson eptir

því fengiÖ Oddnýjar í 010, þá getr Arnór ckki veriö fæddr fyr

en 1011, og hefir hann því í mcsta máta veriö á þrettánda vetr,

er þessi atför var gjör aö Gretti. Vér æthun og íráleht aÖArndr

haíi veriö eldri, en líkast til ýngri
;
því hann kemr ekki viö sögur

fyr en eptir 1040, aö hann orkti um Orkneyínga jarla, og 1046

um þá Magnús góöa og Harald SigurÖarson, og liföi framyíir 1073.

Flest þessi nöfn, sem í sögunni síanda, eru því fremr sett eptir

hugarburÖi en eptir því, hverir þá voru uppi. Sumariö eptir

uum þíng
,r

fó*r nu Grettir burt af Mýrum. Vel keinr þetta heim

viÖ sögu Bjarnar, því eptir henni var þaö um haustiö, hiÖ sama

sumar, aö Björn var veginn , svo þar af sést, aö ekki má þoka

um svo mikiö sem einn vetr sektarárum Grettis, án þess aÖ allt

truílist. Nú kcmr þar næst cnn eitthvaö hiö forynjulcgasta af

fjallalíli Grettis, en þaÖ er vera hans í þórisdal. Um sumariö

(1024) er nu sagt hann hafi enn vcriö mcÖ Hallmundi, vin sín-

um. En um haustiö gekk hann upp á Geitlandsjökul og kom

niör í þdrisdal, og var þar um vetrinn 1025 ; en enginn veit,

hvorki áÖr né síÖan, hvar þessi þórisdalr er, og hefir hann jafnan

veriÖ hulinn sjónum mennskra manna, enda bjuggu þar í Grettis

tíö blcndíngar og hálftröll ; Grettir hyggjuin vér og aÖ sé hinn fyrsti

og síöasti, sem þar fastaÖi um lángaföstu. Fátt er mÖnnumjafn-

tíörætt um, sem veru Grettis í þóVisdal. Ur lidrisdal íóv Grettir

suör ura land og svo til AustfjarÖa; var hann í þessari ferö

um sumariö (1025) og vetrinn (1026). þaÖan fór hann t(aptr hiö

nyröra og dvaldist á ymsum stööum", unz hann kom í nánd

viö bygÖ þdris í GarÖi
, og Iá um sumariÖ (1026) á Möörudals-

heiöi og Reykjaheiöi. þá var þaö, aö þórir safnaÖi enn mönnuni

l

) X>að er rángt í útg. 1853, að sagt cr: ubróðurson Xxjrðar" (Kolbcinssonar)

(sjá Landn. 2. 4.); i Hóla útg. cr þelta rótt,- pó hyggjum vór, að j^íírðr

Kolbcinsson hafi verið af þcssari sömu Dala-Kolls cðr Haddíngja-ætt.

H/ingt cr og, cr ncfndr cr J>orgcir Iiorhallsson úr Ilítardal, fyrir J)órhaddsson

(Landn. 2. -\). J}órhaddr í Hítardal var, scni kunnugt cr, sonr Steins

mjögsiglanda.
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ab honum, en Grcttir gabbabi lib hans. þá kvab Grettir vísur

sfnar: uRíbkat ek rækimeibum", og: uHnekki eg frá þar er ílokkar",

og enn vísu til áóttui þdris, er hann kom heim á bæ háns. Fdr

nííGvettir huldtt höfbi, og nm vetrinn 1027 var hann á Sanclhaugum

(ekki uSaubIiögum") íBárbardal nálægtEyjadalsá og gekk þar í fors-

inn um jdl ebr í árslokin 1026; þessa getr Grettir sjálfr í vísum

sínum 1
. Um sumarib eptir(1027) fdr Grettir rir Bárbarclal, og kom á

Möbruvöllu. Á þessum stab hefir sagan rángt ab mæla, ab Gub-

mundr ríki liaíi þá verib á lífi
,

því hann var þá andabr fyrir

tveim vetrum , ebr á þeim vetri, sem sagt er ab Grettir væri í

þorisdal; en j>ab er þ<5 mjög sjaldan ab Grettlu skeiki, þar sem

um markvcrban vibburb er ab tefla, sem andlát Gubmundar ríka.

psfo var Eyjiílfr hálti, sem í þetta muncl hefir búib ab Möbruvöllum

;

en hann reb Gretti ab fara í Drángey. þetta sama sumar (1027)

kom Grettir til Bjargs, og hafbi hann þá farib hrínginn í kríng-

um allt land ab kalla. Hér kemr sagan cnn saman vib abrar

sögur. þar segir svo: uþar fretti hann vfg þorsteins Kugga-

sonar; hafbi þab orbib um haustib ábr en Grettir fdr til Bárbar-

clals" (Gr. s. kap. 77). þetta er mjög merkilegt, og höfum vér

á þessum eina stab vissu fyrir vígi |>örsteins Kuggasonar;

segir hcr, ab þab yrbi um haustib 1026
,

því þann veír hinn

næsía (1027) var Grettir í Bárbardal, sem ver nú höfum íalib.

Allir þekkja ummæli Hallddrs Olafssonar í Hjarbarholti, litlu fyrir

páska 1026, ab fyr mundi þorkell Eyjiilfsson spenna þaungl-

ana á Breibaíirbi
,
og öxi hins versta manns standa í höfbi þor-

steini, en ab þeil mundi kuga af honum Hjarbarholtsland. þessi

spá rættist íljdtt. Fám dögum síbar drukknabi þorkell, cn af

Grettlu sjáum vcr ab þorsteinn var veginn (Gr. s. kap. 68) haustib

á eptir. I annálum íslcnzkum í öllum beztu handritum er víg

þorsteins sctt 1027; vcr ætlum þd, ab reikníngr Grettissögu se

véttari, cnda þd munrinn sc ckki mlkill, er þav og nákvæmast til-

') Skyldu ekki bœði þessar vísur og ymsar aðrar, scm eru lilfærðar scin

lausavisur, vcra úr dróttkvœðum æflllokki Greltis uin sjáiran sig? X> a<^

má tclja alls um 20 vísur, scm hafa drápusvip á scr, ciusog sc jþœr

orktar síðar, cn ckki lausavísur, og cr í þeim Irtlfziu mestðll æ!isa»a

Grcttis. Jar scgir til að myiula: ^orð lck á þvi forðum", Qg þar á

borð við, Og mundi ckki svo kveðið að orði, cf það væri lausavisa, orkt

um lcið og viðburðrinn varð. ])ó cru margar af vísum Grcttis lausa-

vísur, cn þær má flcstar auðvcldlcga skilja að.
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tekiÖ um víg lnins og sagt þaÖ yröi um haust. Grettissögu lendir

og í öbru saman viÖ Laxclælu á þessu bili, en þar ber þeim miÖr

sainan. J>aÖ segir svo, aÖ Grettir riÖi suÖr í NorÖrárdal á þessu

sumri (1027) og vildi hefna Hallmundar, en fretti ])á aÖ Grímr

væri fyrir utveim eöv þrem vctrum á burt þaÖan", en Gvettir

heföi því svo seint spurt þessi tíÖindi
ít
aö hann fdr huldu höföi

þá tvo vetr (1026— 1027), og þann hinn þriÖja, er hann var í

þórisdal". Af þcssu er aÖ sjá, semGrímr hafi fariö af fjöllunum

1024— 1025, og þar viö kemr heim þaÖ sem Grettla segir aö

framan, aö Grímr kæmi á ArnarvatnshciÖi uskömmu eptir" aÖ Grettir

var farinn þaöan vcstr á Mýrar (1021), og yröi því víg Hall-

mundar Íitlu síöar, en þeir Grettir skildu síöast (1024). Sagan

um þcnna Grím viö Gvímsvötn er nú mjög forncskjukend
,

og

hcyrir víst öllu fremr til landvættasögu landsins ; en hann sögöu

menn aö yvÖi Ilallmundi aÖ bana. En viÖ þessa sögu hefiv bland-

azt sagan um Gvím skógavmann , sem dvap sonu Eiös í Asi og

þovkell Eyjulfsson sókti heim
,

og sem þovkell kom utan;

en þaö vav, sem í Laxdælu segiv, meöan þovkell vav enn í fövum,

áöv en hann ætti GuÖvunu, og hefiv þaÖ því veviÖ fyviv 1016 eöa,

ef mcnn vilja telja svo, fyviv 1007 , haíi Guöviín gipzt þovkeli á

þeim vetvi , sem vev nu helzt höldum. þaö ev því auÖsætt, aÖ

þaÖ ev á engan hátt unnt aö fella þaÖ viÖ tímataliÖ í Gvettissögu,

því bæöi sekt Gvettis og svo viÖskipti hans viÖ Hallmund vavö,

sem vev nú höfum taliÖ, allt síöav en þetta. Vév ætlum því, aö

sagan um Grím viö Grírasvötn, sera vo Hallmund, eigi alls ekki

viö sögu Gríms, er þovkell Eyjulfsson átti viö, og gæti þaö þó

ekki koiniö saman, ])ó menn setti svo, aÖ þorkell hefÖi tekiö Gríra

meö ser utan þcgar hann fóv sína síöustu utanfevö (1024), því

vev höfum af Gvettissögu söguv um, aÖ Hallmundr var á lííi þaö

suinar.

Nii er því næst í Grcttlu, aÖ einum vctri cr sleppt svo aö

hann er ekki nefndv, en auösíiö á fvásögninni aö cinn vetv leiÖ á

milli, fvá því Gvettiv fóv tfp Bávöavdal (um vov 1027) og þav til

hann um haust fóv út í Dvángey, því eitt suraav inundi ekki hafa

hvokkiö til allva fcvÖa Gvcttis , scra gctiÖ ev á þeim niissevura.

þenna vetv (1028) heíiv Gvettir veriö á fjöllunum milli Dala og

BorgarfjavÖav. Á því bili vavö viöreign þeirra þóvodds Snorra-

sonar og Gvcttis. I sögunni segir, aö Snorri hefÖi lagt fæÖ á

þórodd eptir víg þorsteins Kuggasonar, en frekara vitum vcr
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ekki af þessu. Af Grettlu er ab sjá, sern þ><5roddr liafi verib

úngr er þetta var, en ver vitum af Eyrbyggjtt ab hann hefir þá

verib koininn yfir fertugt, því hann var 12 vetra er fundrinn

varb í Alptafirbi 997. Sögn Grettlu má þ<5 koma heim vib Noregs-

koniingasögur. þóroddr var einn þeirra, er f<5r utan til gislíngar

til Olafs konúngs sumarib 1025, og höfum vér síban sögur af

honum í Noregi. f>a& var vetrinn 1027 öndverban, þann sem

konúngr sat síbastan í þrándheimi (Fornms. IV. kap. 137) ab þór-

oddr f<5r austr á Jamtaland, og tilíslands usumarib eptir" (1027),

rett á undan því ab Olafr helgi f<5r leibángrinn mikla su&r til

Danmerkr; því getr þab allvel komib heim, ab þdroddr haíi átt vib

Gretti um sttmarib 1028, og er helzt ab rába á sögunni, sem

fundr þeirra Grettis haíi þá o rbi b ,
því litlu síbar f<5r Grettir

aptr norfer.

Nu byrjar hinn síbasti kafli af œfi Grettis, ebr Drángcyjar-

vetr hans(1028—1031), þá var Illugi bróbir Grcttis ^fimlán vetra

gamali" (fæddr 1013). þegar Grettir kom í Drángey segir í sög-

unni, ab hann hef&i uíimtán vetr cbr sextán í sekt verib, ab því,

sem Sturla þdrbarson hefir sagt" (Gr. s. kap. 72). Eptir tali sög-

unnar geta þab ekki vcrib nema 12 vetr (1016— 1028). Ver

getum eptir sögunni rakib, ár fyrir ár, þá þrjá vetr, sem Grettir

var í Drángey; hann kom þar seint um haust, og var þar svo

uum vetrinn" hinn fyr.sta (1029) ab þeir gátu ekki komib honum

burt. Um vorif), er hann hafbi einn vetr verib í eyjunni (1029), f<5r

hann á Hegranesþíng. þá setti Ilafr grií). þvínæst segir (kap.

78) ab á uálibnu sumri" f<5r þorbjörn aungull sína fyrstu ferb til

Drángeyjar. þvínæst var Grettir enn vetr í eynni svo ab ekki varb

til tíbinda (1030). En cr Grettir hafbi verib utvo vetr" í Drángcy

(1030) var þab, ab eldr hans sloknabi og hann syndti til Reykja

(kap. 79—80). Jþetta sumar" (1030) kom Hœríngr til íslancls,

og fóru þeir Aungull þctla haust cnn til Drángcyjar. uSatGrettir

þenna vetr" (1031) í Drángey, og var þab hinn þribi. Nú segir

í sögttnni ennfrcinr: uá þcssum inisscrum andabist Skapti lögmabr

þóroddsson ; var Gretti þab skabi mikillj því ab hann hafbi heitib

ab gánga fyrir um sýknu hans, þegar Grettir hefbi tuttugti vetr

í sekt verib, en sá var hinn nítjándi sektar hans , er nú var frá

sagt um hríb. Uni vorib andabist Snorri gobi
,
og margt bar til

tíbinda á þessum ínisserum, þab scm eigi kemr vib þessa sögu"

(kap. 78). Á þessu sjáum vér, ab Snorri andabist um vorib 1031,
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cn Skapti ab líkindum Htlu fyr; hcr segir og, abþessi vetr(1031)

væri hinn nítjándi sektarvetr Grettis, en eptir voru tali og svo sög-

unnar var þab hinn íimtándi. A þessu þíngi varb Steinn lög-

sögumabr, og deildu menn þar um sekt Grettis. Orbin eru nokkuo

óljós; bab lögmabr rannsaka uhvort þab væri af hinum tuttugustum

tólf mánubtfm, er þá var af sumrinu síSan hann var sekr gjör,

en þab varb svo". En þórir í Garbi færbi til: uab Grettir hafbi

komib út ab álibnu sumri, og hafbi eigi hcr á Iandi þab í sekt

verib, og urbu þá nítján tólfniánubir
,
og þrem fátt í, er frá þvf

alþíngi voru, og til þess er Grettir kom rit um haustib, er hann

hafbi hér í sekt verib". Deilan var því um : hvort telja skyldi

sektina frá því Grettir kom ut, ebr frá því hann var sekr gjör.

En Grettir var sekr gjör á alþíngi, og þetta gjörbist ab sömu jafn-

lengd á alþíngi, svo þab er kynlegt ab lögmabr skyldi þurfa rannsaks

um, hvort komib væri á tuttugasta ár ebr eigi, því þab hlaut ab standa

á ári, ef sektin var talin, sem eblilegt var, frá þíngi til þíngs ; en

svo er ab sjá, sem lögmabr vildi telja frá sumarmálum. Ver höf-

um ab framan minnzt á torveldleikann vib ab fella saman frásögu

sögunnar vib þessa 20 ára sekt, og gjörist ekki hcr þörf á ab

ítreka þab. þetta haust um vetrnætr (1031) var Grettir veginn,

á sextánda sekíarári hans 1 eptir sögunni, en á hinu tuttugasta

eptir æfitali Grettis.

Ef ver ntí drögum saman í eitt, þá má skipta sektarárum

Grettis í 5 kafla: tvcir hinir fyrstu vetr á Reykhölum og í Ljá-

skógum (1016— 1018); þrír á Arnarvatnsheibi (1018—1021); þrír

á Mýrum (1021—1024); fjórir vctr er Grettir ferbabist kríngum

allt lancl og svo vetrinn í þórisdal (1024— 1028); og síbast þrír

í Drángey (1028— 1031. Æíital Grettis cptir sÖgunni verbr svo :

hann drap Skeggja 15 vetra; glímdi vib Glám 18 vetra, ebr á 19da

vetr; fcll í sckt ivítugr (1016) og var 15 vetr í sekt (1016—

1031); setjum vcr þetta svo ab mcnn gcti haft þab til samanburbar

vib hitt, scm gctib er á undan.

Spesarþáttr cr í öndvcrbu alls annars kyns en Grettissaga,

og mun í öndverbu ekki hafa hcyrt þcirri sögu til, en er síbar

settr aptan vib söguna, á sáma hátt, sem þáttr Bolla aptan vib

Laxdælu, nema hvab Spcsarþáttr cr nú orbinn svo samgróinn vib

söguna, sem vcr nii höfum haná', ab ekkí cr hægt ab skilja hann

Vcr teljum frá alþíngi til alþínjris.
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frá, án þess ab slíta sunclr í mifoju efni , svo nátvinnafor er hann

vib hefndina Grettis. Ef ver nu viljum gá ab, livar sagan muni

í öndvcrbu hafa endafo, [)á ber 91. kapítulinn (kap. 87 í lítg. 1853)

þab meb ser, ab hann heíir verib í nibrlagi sögunnar, cn þar er

sagt frá greptran Grettis og lyktum vígsmálanna á alþíngi 1032,

og endar meb ættartölum sem vant er. Nibrlagib er: umargir

menn eru frá honum (Skeggja skammhöndúng) jcomnir?''* En því

næst segir frá utanferb þorbjarnar aunguls og frá vígi hans í

Miklagarbi; hvort sem nú þetta ckki í öndverbu helir heyrt til

Grettissögu sjálfri, sem oss þó þykir ólíklegt, því Sturla sjálfr telr

þab þrennt Grctti til ágætis: ab hann var allra manna vitrastr,

allra manna sterkastr og ab hans var hefnt í Miklagarbi; eba þá

hitt, ab síbar, þegar samsteypan var gjör, heíir því verib skotib aptr-

fyrir og bundib vib Spesarþátt. Astabrögfo þeirra Spesar og

Drðmundar eru hin sömu, sem koma fyrir í mörgum síÖari man-

sögum'
; þ<5 kemr þáttrinn allvel heim vib tímatal, um veru Har-

alds Sigurbarsonar í Miklagarbi og ab 16 vetr væri þá libnir

frá vígi Grettis er Haraldr kom til Noregs. þetta er þ<5 því ab

eins rett, ab talib se frá 1047, er þeir.voru konúngar ásamt: Magnús

og Haraldr. Fyrst var þorsteinn utvo vetr" í Miklagarbi, eptir

ab hann hafbi fengib Spesar, en síban 9 vetr í Noregi, ábr Har-

aldr kæmi í land. þetta eru 11 ár (1036—1047), en víg Aung-

uls varb, 1 sem telja má af sögunni, tveim vetruin cptir víg

Grettis, ebr 1033.

Abra sögu en Grettissögu höfum vér ekki úr Húnavatnsþíngi,

og úr Skagalirbi hcldr cnga. Ur Eyjafirfoi höfum ver tvær; tök-

um ver fyrst Valla-Ljötssögu. llún gjörbist, eptir sem næst

verbr komizt, á árunum 1007— 1010, nema upphaf sögunnar (kap.

1— 2) sem gjörbist í heibni. þab eru deilur Svarfdæla og Gub-

mundar ríka sem sagan hljóbar um. þeir voru þrír bræbr, synir

Sigmundar Karlssonar rauba: llrólfr, Halii og Böbvar. þegar

sagan hefst var Halli 14 vetra, ab sagan segir;
t4þá bjó Eyjúlfr

á Möbruvöllum og Gubmundr sonr hans var meb honum", og litlu

síbar segir: uþá bjó Víga-Glúmr ab jþverá'- (kap. 1). Síban cr

|)ess getib, ab Halli var 17 vetra, og kvongabist, en ulitlu síbar

drukknabi Eyjúlfr Valgerbarson í Gnúpufellsá" (kap. 2). Ver

sjáum því, ab sagan hcfst um 980—985. En nú verbr hlaup í

') Svo scm þar sem segir frá ástum Tristrams og ísondar.
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sögunni, og líba vcl 20 vetr ábr hefst á ný. Meb þeim ætt-

mönnum Ljótúlfs goba og þorsteins svarfabar hafoi jafnan verib

fjandskapr, og svo var enn. Halli Sigmundarson , sem ýmist er

kallabr Eyglu-Halli ebr Hrebu-Halli, tók af Ljóti hálfa mörk fyrir

helgidagsbrot
; þá segir svo í sögunni : uab kristnab var fyrir

litlu landib (kap. 4). þ>etta verbr enn nánar tiltekib. því á sömu

misserum, um leib og sagt er frá vígi Hallá, segir svo: uab þá

voru aftckin hólmgaungulög öll og hólmgaungur" (kap. 5). þetta

hefír því ekki gjörzt fyrir 1006, því þab ár vitum ver af Gunn-

laugs sögu ormstúngu ab hólmgaungur voru afteknar. En þó mun
rottast ab setja þetta svo nálægt kristni sem verbr. Ljótr drap

Jlalla um vetrinn eptir ab Halli hafbi scktan hann; og setjum ver

]>ab 1007. Gubmundr ríki sókti vígsmálib á alþíngi um sumarib

cptir (1008); þetta sama sumar kom út Böbvar, bróbir Halla, og

Bersi sonr Halla. Af því ab líalli átti þá vaxinn son, sem nú

kom út úr siglíngu, sjáum vér hvab lángt hlaupib í sögunni hlýtr

ab vera
?
því Halli kvongabist litlu fyrir andlát Eyjúlfs á Möbru-

völlum. Um veírinn eptir voru þeir bábir drepnir afþeimSvarf-

dælum, þcir Böbvar og Bersi Hallason. En litlu síbar gjörbi Gub-

mundr ríki atför ab Ljóti ; t<Jk þá Ljótr af honum spjótib gull-

rekna. Uin sumarib á alþíngi (1010) var sætzt á málin, og lykt-

abi meb því deilum þeirra Svarfdæla og Gubmundar ríka. Hör

er enn til sanninda, ab Ljdtr sendi einn af þeim, sem verib hafbi

ab vígi þeirra Bersa og Bobvars, á fund Hermundar Illugasonar,

og styrkir þab þctta tal. Vcr höfum ab framan (bls. 290) getib

þess, ab Valla-Ljótr var ckki sonr Ljdtólfs goba, hcldr varhann Bersa-

son ebr Álfsson. Ríki Valla-Ljóts hefir verib um aldamótin

1000; hann mun hafa verib vcl mibaldra mabr, er saga hans

gjorbist. Ekki kemr hann þó vib Ljósvctníngasögu, nc brennu-

málib í Njálu. Vér gctum ekki meb vissu ákvcbib , hvab lengi

hann hefii lifab, nema þab þykir oss efalaust, ab hann háfi andazt

fyrir 1030, og Jíklega fyr en Gubmundr ríki, ella mundi hans

getib í sögum þeim, sem vcr höfum ab norban; og þab mun því

varla vera efamál, ab þab er rángt, sem segir í þætti Bolla Bolla-

sonar, ab hann væri þá á lífi er sagt er ab Bolli hali norbr fariði

Ljósvetnínga saga er mest úr Eyjafirbi, og af Gubmundi

ríka; megnib af þeirri sögu gjörbist síbar en ValIa-Ljóts-saga;

þó hefst sagan nokkru fyrir kristni, en þab cru þó ekki nema

lausir smáþœtiir, og þ<5 allt af Gubmundi ríka. Fyrst hefst sagan
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meÖ því aö segja frá deilum þorgejrs Lj<5svetníngagoÖa viö sonu

sína; og er minnzt á þab aö framan (bls. 403). þetta ætlum

ver hafi gjörzt um 990, eptir aÖ Guönuindr ríki haffoi nýtekib

viÖ ríki. Víst er þab, ab þao varb meban Ilákon jarl var enn á lííi

(Ljdsvs. kap. 2). Málunum lyktabi á Fjósatunguþíngi. þessi

er hinn fyrsti þáttr Ljósvetníngasögu, og segir frá því kap. 1—4;

en þá kemr enn nýtt efni, og scgir frá því, er Sörli Brodd-líelga-

son fekk þórdísar dóttur Gubmundar, fyrir mebalgaungu þ><5r-

arins Nefjiílfssonar. Vér höfum (bls. 407) getiÖ til um aldr Sörla,

og ætlum ver ab hann hafi fengib þórdísar heldr cptir en fyrir 1000;

en þó* hefir þab eflaust verib á þessum árum (Ljósvs. kap. 5). því-

næst er í sögunni um vibskipti þeirra Ofcigs í Skörbum og Gub-

mundar ríka (kap. 6—7), en þab cr lítill kafli, og er ekki hægt ab

miba hann viÖ tímatal, nema hvab ver höldum ab þab sem þar er sagt

hafi gjörzt um sama leiti og hitt, sem á undan cr komib, og víst er

þab, ab þab stendr á rcttum stab í sögunni, ab þaÖ cr sett fyrir

framan deilur Gubmundar vib þorkel Gcitisson, því þessa sögu

um Ofeig ber ab álíta sem inngáng ebr atdraganda til þcirrar

sögu. Eptir ab þessu er lokib byrjar nú höfubsagan, og má segja

ab hun deilist í fjóra þætti: vibreign GuÖmundar ríka vib þorkel

Geitisson (kap. 8— 12); því næst deilur Gubmundar vib Helga

l>órisson itt af níÖi þeirra þóris og þorkels háks (kap. 13— 18);

þaö níö hafÖi sín upptök af því scm í Njálu segir (kap. 120), ab

þorkell hákr hafbi meb bræbrum sínum barizt vib Gubmund á

LjósvetníngaleiÖ, og hafÖi GuÖmundr ósigr, og báru þcir síban

illmæli á hendr Gubmundi þeir þorkell og þdriri þá byrjar ab

segja frá vígi þorkels háks, og nær sá kafli til dauöa Guömundar

ríka (kap. 17— 21). En síÖasti og lengsti kaflinn cr um hinar

mikhi og lángvinnu styrjaldir, sem uin daga Eyjulfs lialía ríðu

upp milli Ljósvetnfnga og Eyjulfs; báru Ljósvetníngar hatr til

Möbruvellínga utaf vígi þorkcls háks; hlauzt þar af víg Kobr-

áns, sonar Gubmundar ríka, og elnaöi þaÖan af sií styrjöld enn

frekar. þessi hinn síbasti kafli liggr allr fyrir aptan lok sögu-

aldar vorrar (eptir 1030). Vcr skulurn nú í fám orbum nefna

livcrn af þessum köflum, og ákveba, sem verbr, á hvaöa tíma þaÖ

haíi gjörzt, og mmuim vér sjá, aÖ allir þcssir þættir standa í

sögunni í rcttri röö ; en þó* þeir sc ab frásögninni til sundrlausir,

þá er \)6 í þeim fdlgin öll æíisaga Guömundar ríka, og er því

þcssi saga allmerkileg, og viöburöirnir cinhvcrir hinir niestu, sem í
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sögum vorum koma fyrir, þar sem slíkr höfÖíngi, sem Guömundr

ríki, átti hlut aö máli. Deilur þeirra þorkels Geitissonar og Kross-

víkínga viÖ Guömund ríka hlutust, sem kunnugt er, lít af Vööu-

Brandi. þetta mun hafa gjorzt skömmu eptir kristni, sem vér

ráöum af því helzt, aÖ málin LyktuÖu mcÖ því aÖ þorkell fékk

Jórunnar, dóttur Einars aö þverá, en hún var þaÖ, sem sættum

kom á þar eystra milli þeirra frænda Hofsverja og Krossvíkínga,

sem ekki má ætla aÖ síöar haíi orÖiö cn svo. Jórunn var og,

sem vér fyr höfum minnzt á, gipt þorkeli þegar Grímr Drop-

laugarson clrap Helga Ásbjarnarson (bls. 406). Vér ætlum því,

aö þessar deilur haíi orÖiÖ vetrna næstu eptir aö kristni var

lögtekin, og hali útkljáözt á alþíngi svosem 1003— 1004. þetta

kemr og heim viö þaö, sem vér af Olkofraþætti vitum uin aldr

Skegg-Brodda, sonar þeirra Jórunnar, aö hann væri ura tvítugt á

efstu árum Guömundar ríka.

Nú verör nokkuö bil í sogunni, frá því aö þessum málum var

lokiö viö Austíiröínga, og þángaÖtil GuÖmundr hóf aÖ reka fjand-

skapar á þcim þóri Helgasyni og þorkatli hák
,

fyrir níÖ þcirra.

Bardaginn á Ljósvetníngaleiö var upphaf þcssa, cn hans getr

ckki í Ljósvetníngasögu ; en vér sjáum af Njálu, aö hann varÖ

fyrir 1011, því þorkell hákr haföi skrifaÖ þá orustu á skjöld sinn;

má ætla aÖ þaÖ hafi oröiö um 1008, en þaöan spratt níöiö um
Guömund ríka um ragniennsku. Vér vitum af Njálu, aÖ GuÖ-

mundr hafÖi cnn ekki rekiÖ þessarar svívirÖíngar á þíngi sum-

ariÖ 1011, sem vel má ráöa af oröum Skarphéöins, en skömmu

síöar ætlum vér þó aÖ gjörzt hafi þíngdeilur þeirra^óris og Guö-

mundar, sem og sést á ])ví, aö jafnharöan á cptir , eÖr á sömu

misscrum, scm af sögunni má ráöa, drap Guömundr l>orkel háki

þetta ætlum vér óyggjandi; en nú segir svo á alþíngi, aö þórir

Helgason bauö á þínginu hólmgaungu GuÖmundi ríka, en Vigfús

Víga-Glúmsson vildi bjóÖa hólmgaungu Einari á fverá. En nú

segir í Gunnlaugssögu, aö hólmgaungur væri meö lögum afteknar

áriö 100G. Fráleitt er, aö þessar þíngdeilur þeirra fóris og GuÖ-

mundar haíi gjörzt fyrir þann tíma; líkara er hitt, aÖ þaö sé of-

hermt í Gunnlaugssögu, aö hólmgaungur hafi meö öllu þetta ár veriö

úrlögum teknar; cnda er sú saga nokkuÖ ótrúleg, og röskuÖust mjög

viÖ þaÖ dómar fornmanna. þaö mun og mega íinna þess íleiri

dæmi, en þeíta cina meö þóri, aö hólmgaungur voru háÖar á ís-

landi laUngU cptir þemui dag. Næsta stórvirki Guömundar ríka

• M
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vav ab drcpa þorkel hák, og varb þaí> þegar á epfir þab, sem nií

var getib. V£r getura heldr ekki ákvebib meb vissu árib, nær

þab gjörbist, neraa hvaf) þab fyrir víst var eptir 1011, og þab ekki

allfám vetrum, þvf málib þóris kemr þar á milli, en þab stób yíir

i nokkra vetr. I sÖgunni sjálfri er frásÖgnin ðgrcinileg; ckki

vcrbr neitt rá&ib af því, ab neíndr cr cptir víg þorkels háks Halt-

d<5r son Guömundar, en hann fell í Brjáns-orustu á páskura 1014,

og ætti cptir því víg þorkels a& hafa or&i& fyrir 1014, en þa&

raun þ(5 fjarri fara. Halldór Gu&inundarson er og í sögunni nefndr

á þá lei&, sem hann væri þá barn a& aldri, en þ<5 vitum vör a&

hann var vaxinn ma&r og í siglíngum sumari& 996; raun því ekki

ncitt vcra a& henda rei&ur á þcssu, enda stendr þa& og laust

vi& abalefniö, og truflar því ckki í ncinu. Svo er og a& sjá á sög-

unni , sera andlát Gu&mundar ríka haíi ekki or&ib laungu eptir

dráp þorkels. J>a& mun ekki fara fjarri, þó vér setjum þíngdcilur

þeirra J><5ris og Gu&mundar um 1014, en víg þorkels háks 1015;

en andlát Gu&mundar ríka varb 1025. þá ætlum v&r Gu&mundr

báfi verib um sjöíugt (955—1025, bls. 394). Eptir dau&a Gu&-

mundar lýkr nií í raun rettri þcssari sögu, a& því leiti scm luln bcr

Jians nafn, og er svo í sumum handrittira, a& sagt cr í fára or&um

aÖ cins frá hinum sí&ari deilum Eyfir&ínga og Ljdsvctnínga, og

þa& látib vera sem ni&rlag sögu Gu&mundar.

Ekki getum v6r meö fullri vissu tiltekib hvab lángt hlaup a&

nil ver&r í sögunni, frá dau&a Gu&mundar, og til þess a& hdfust

þíissar styrjaldir milli Eyfirbínga og Ljósvetnínga, og víg Kobráns

varb. Sagan er ab vanda dgreinilega sögb. Flest lýtr þó ab því,

ab þab síi lángt bil. Höskuldr þorvarbarson, sem mjög kemr vib

þá sögu , var þribi raabr frá þorgeiri Ljósvetníngagoba, og gekk

hann raest fyrir raálunura og Rafn frændi hans, sonr þorkcls

háks, enda ætlum vhr þab víst, ab þetta allt hafi gjörzt ekki fyr

en um daga Haralds Sigurbarsonar. Hallr Ótryggsson, banamabr

Kobráns, var sekr gjör, og f<5r utan og var meb Haraldi, og þab

var árib 1065, vctri ábr en Haraldr færi vestr, ab þormóbr drap

Hall, í hefnd eptir Kobrán (Fornms. VI. bls. 337). Rcyndar mun

nu hafa libib ekki svo stutt frá vígi Ko&ráns til vígs Hails, en

])6 varla svo ýkja lángt. þessu er og til styrkíngar þar sem í

sögunni scgir (kap. 23): uþá var í Skálholti Isleifr biskup" og

ætti þessi mál eptir |)ví ab hafa gjörzt eptir 1056; þorura v&r

þó ekki ab fullyrba ncitt í því efni, hvort þab haíi orbib frekt
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svo seint. þeir Gellir og Skegg-Broddi og synír EiÖs í Ási

koma og mjög viö þetta mál. Gellir f<5r mc& 200 manna nor&r

á Hegranesþíng og veitti Eyjúlfi, en ekki getum ver af þessu

fengiÖ neina vissu um aldr Gellis. Mikiö er þaö, aö synir Eiös

íÁsiskyldi lifa svo seint; en hitt er fjarri öllum sanni, aölllennihinn

gamli, fástri Koöráns, hafi þá lifaÖ er KoÖrán var veginn (bls. 402).

Rángt er og þa&, a& þáttrinn um víg þórarins ofsa er settr sí&ast,

þ<5 hann gjör&ist vetri sf&ar en clau&i Gu&mundar ríka. þaö mun
því fara nærri sanni, a& öll þessi mál haíi gjörzt 1050— 1060.

Höfu&atri&in í sögu Gu&mundar ríka ver&a því þessi: deilur þor-

geirs go&a vi& sonu sína um 990; kvonfáng Sörla um 1000;

deilur Gu&mundar ríka og Krossvíkínga um 1003 ;
bardagi u

LjðsvetníngaleiÖ vi& þorkel hák um 1008; deilur Gu&mundar

og þóris Helgasonar um 1014; víg þorkels háks 1015; dauöi

Guömundar ríka 1025 ;
víg Ko&ráns og deilur Eyliröínga og Ljðs-

vctnínga 1050—1060.

Ver getum her þáttarins af Olkofra, sem sagt er aö brennt

hafi upp Goöaskðg í Bláskögum, er svo hafí hcitiö af því aö sex

goöar áttu hann ; ver vildum heldr halda þaÖ væri af því, aÖ hann

hef&i veri& helga&r goöunum. þessir 6 goÖar cru nefndir: Guö-

mundr ríki, Skapti, þorkell Geitisson, á því síist, aÖ þetta hefir

veriö fyrir 1025, meöan þeir allir enn voru á lífi, en aö þaö

haíi veriö á efstu árum Guömundar ríka þykir ráöa mega á því, aö

talaÖ er um þorstein Síöu-IIallsson ; hefir þá Hallr veriö andaÖr,

og þetta veriÖ eptir 1014. Sama söst og á aldri Skegg-Brodda,

sem sagt er aö þá væri tvítugr, og getr þaö ekki vel hafa veriö

fyr en undir 1025. Tveir hinir síÖustu af þessum 6 goöum eru

nefndir : Eyjulfr grái þóröarson gellis og þorkell trefill ; hann er nefndr

þegar Blund-Ketilsbrenna varö (um 964), en síöast getr hans á

dögum Olafs Tryggvasonar og mun hann þá hafa vcriö gamall

maör. Hann var cinhver mestr höföíngi í BorgarfirÖi um ofan-

vcröa tíundu öld, en hefir hlotiö aö vera laungu dauör, er þessi

sk<ígbrenna varö. þetta gjörir nii söguna nokkuö tortryggilega,

enda er og ólíklegt aö slíkir höföíngjar, sem Skapti, Snorri og

Guömundr ríki, skyldi allir til samans bera skaröan hlut fyrir

Ölkofra; ólíklegt er og, aö Broddi skyldi vera svo fiís til fjandskap-

arins, aö etja illu viö alla þessa höföíngja samt, og rnundi hon-

um varla hafa haldizt þaö uppi; en því ólíklcgracr þaöum mannsem

þorstein Síöu-Hallsson, aÖ hann skyldi bekkjast viÖ beztu höföíngja

32
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í svo |llu málii þcssi sagabcrin;ankeimogBandamannasaga; víst má

menn þó furba á, ab Skegg-Broddi skyldi þá ekki varast hituna,

því hér lék hann þeim gobunum sama bragb , sem Ofeigr karl

lék honum sjálfum 30 árum síbar. Frásögnin í þættinum er þó all-

merkileg : brigzli Brodda vib þá höfbíngjana, og er vert ab bera

saman brigzl Skarphébins vib þá Skapta og Snorra, því sama er

undirrótin til hvorstveggja, en ab auk eru brigzlin um þá Eyjúlf

og þorkel trefil, sem vér nú ekki skiljum, því vér þekkjum ckki

ntfgu vel sögu ])cirra.

Vér höfum ekki fyr nefnt þáttinn af þorsteini Síbu-Hallssyni,

þó hann sé vel þcss verbr ab hans sé getib, enda er hann sú

eina saga, sem vér höfum af Austrlandi á þessu tímabili
;

þessi

þáttr er ekki nema brot, og vantar aptan og framan vib og svo

í mibjuna. I þættinum segir frá utanferb þorsteins, og hvernighann

fékk goborb sitt þórhaddi í hendr, meban hann var utan; en síban,

er hann kom inn aptr, hélt þórhaddr goborbi fyrir honum, og

risu þaban af lángar deilur milli þeirra, og er sagan öll af þvf.

J>essi utanferb segir í sÖgunni ab haíi verib sumarib fyrir Brjáns-

orustu; svo segir sagan : uþ>á réb fyrir Orkneyjum Sigurbr jarl

Hlöbvisson. þetta haust kom Brennu-Flosi til Orkneyja, sem

segir í Njálssögu. þenna vetr bjóst Sigurbr jarl til Irlands, og

þá barbist hann vib Brján konúng. — þorsteini voru grib gefin,

og fó*r hann aptr til Orkneyja, og þaban til Noregs, og kom til

hirbar Magnús konúngs Ólafssonar, og gjörbist hans hirbmabr.

En er hann hafbi 3 vetr utan verib, þá fdr hann út híngab. J>á

var þorsteinn tvítugr, er hann var í Brjáns orustu" (kap. 1—2).

Vib þetta er eitt og annab ab athuga. Af Njálu er ab sjá, scm

þorsteinn hafi verib fyrir í Orkneyjum, er þeir Flosi komu þángab

1013, en hafi ekki sjálfr farib utan þab sumar, enda hyggjum

vér, ab{>orsteinn hafi ekkivcrib hér á landi er brennumálib varb;þab

cr og tortryggilegt, ab af þættinum verbr ekki betr séb, en ab

Hallr fabir hans hafi ])á átt ab vera andabr, en vér vitum ])d

fyrir víst af Njálu , ab hann bœbi lifbi þá og hafbi goborb. Vér

höfum því sterkan grun á, ab hér sé blandab saman síbari után-

ferb þorsteins vib þessa alkendu titanferb hans í úngdæmi sínu,

er hann var í Brjáns-bardaga, sem alkunnugt er. þetta sést og

bezt á því, ab hann fúr úr Orkneyjum á fund Magnús konúngs,

því eptir ])ví hefir þessi utanferb orbib ab vera meir en tuttugu

vetrum eptir Brjájis-oruslu, og 'æthnn vér þvf, ab þessar deilur
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viÖ þórhadd hafi gjörzt eptir 1030, og cptir andlát Síöu-Halls.

Nær SíÖu-Hallr haíi andazt vitum vðr ekki, nema hvaÖ hann heíir

andazt á því tólf ára bili frá 1012 til 1024, þegar Ólafr helgi

hó*f tilkall sitt til Islands; þá er þorsteinn nefndr AustfirÖínga

höfbíngi en ekki Hallr. Rétt mun þó* vera í þættinum þaÖ, ab

þorsteinn hafi verií) tvítugr í Brjáns-ornstu, og er hann því fæddr

994, en vér vitum aö hann lifÖi fram undir 1050. J>essi þáttr

liggr því aÖ rettu lagi fyrir aptan söguöld vora.

Vér nefnum aö lokum Bandamannasögu, þó" hiin sé ein af

þáttum þeim, sem liggja fyrir utan söguöld vora. HöfuÖmenn

þeirrar sögu: þeir Styrmir þorgeirsson aÖ Ásgeirsá pg Ofeigr
f

karl voru báöir af hinni nafnkendu Skíöungaætt. Ofeigr karl

var og dótturson Járngeröar, dóttur Ofeigs í Sköröum, vinar

GuÖmundar ríka. Vér þekkjum alla bandamenn : um Styrmi

höfum vér talaö aÖ framan (bls.329), cnþórarins er getiö á Öörumstaö

(bls. 385). þeirEgill fra Borg, Skegg-Broddi, Járnskeggi ogllermundr

Illugason eru alkendir. Skegg-Broddi hefir þá veriÖ nálægt fim-

tugu er þessi saga gjöröist, cn Hermundr hefir hlotiö aö vera

mjög hniginn. Egill ætlum vér aö þá hah* ekki fyrir laungu

veriö buinn aö taka viö af föÖur sínum. Aö sagan hafi gjörzt

um 1055, eör miöja öldina, má helzt ráöa af því, sem segir um
Harald SigurÖarson, aö Ofeigr skýrskotar til hans atkvæÖa um
Skegg-Brodda, þá er hann var meÖ konungi. þetta getr því ekki

* hafa veriö síöar en um miöja daga Haralds. Oddr Ofeigsson kemr

og viÖ sögu Haralds. Sama má og ráÖa af aldri Ospaks , sem

var systursonr Grettis, og aldri Ofeigs, er var dóttursonr Ofeigs

gamla í SkörÖum. þaÖ eina mætti þykja kynlegt, aÖ dætr Snorra

goöa eru þá taldar gjafvaxta; þd má þaÖ til sanns vegar færast,

en síÖr hitt, aö synir Steinddrs á Eyri haíi veriÖ frumvaxta; ])ó

má þaö vera um suma þeirra, til aö m. Guölaug, er og átti þu-

ríöi spöku, ddttur Snorra. Steindór átti og dóttur þorgils Arasonar,

og var sjálfr ýngri maÖr en Snorri, svo börn hans munu þó* vera

seint á legg komin. Sumt er tortryggilegt í Bandamannasögu, og

er sagan ekki jafnvönduö sem hinar eldri sögur. Ovíst teljum vér

aö þessi mái hafi fariö fram á alþíngi. Málsdknin er nokkuö 6-

svipuÖ því, og mesta furöa aÖ máliö skyldi ekki koma í fimtardóra, er

fé var boriÖ í d(5ra. Og þ<5 annaö sé á orÖuin sögunnar aÖ ráöa, þá

ætlum ver þó, aÖ þessi mál haíi faiiö fram á vorþíngi og í héraöi.

Vér höfum fyrir þá skuld látiö þcnna þátt fylgja söguöldinni

32*
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þó hann hafi gjörzt eptir Iok hennar, ab þeir bandaniennirnir

heyra þó söguöldinni til, og koma vib sögur í úngdæmi sínu,

einkum Hermundr Illugason, er bæbi kemr vib Gunnlaugs sogu

ormstúngu og Heioarvígasögu.

|>ab eru alls um 20 Islendíngasögur, auk smáþátta, sem ver

höfum frá söguöldinni þau hundrab árin frá 930—1030, og höf-

um ver nú rakio tímatal í hverri fyrir sig. En eptir ab sögu-

öldinni var lokib fóru menn ab segja sögur, og safna og færa í

sögur allt, sem gjörzt hafbi öldina á undan. þetta hófst þegar á

söguöldinni. Á alþíngi sagbi Egill Skallagrímsson Einari skála-

glam sögu sína, og þar tölubu þeir um skáldskap. þab er aub-

vitab, ab þær sögur, sem menn þá sögbu helzt, voru fornaldar-

sögurnar. En nú jukust hér vib allar Islendíngasögur og svo

Noregskonúngasögur; mun því um daga Ara fróba sjaldan hafa libib

svo alþíngi, ab ekki haíi sögur verib sagbar þar, og einhvcr sögu-

mabr orbib til ab skemta þíngheiminum. Ver vitum, ab menn

sögbu Noregskonúngasögur á alþíngi, svo sem sögu Haralds

Sigurbarsonar, og má þá nærri geta, hvort menn hafi ekki opt

sagt Njálu, er menn stdbu á þeim stab, þar sem þau stórtíbindi

höfbu gjörzt, sem alla rak minni til. Á alþíngi mættust og menn

úr öllum fjórbúngum, og má því ætla ab menn hafi sagt þar

sögur ab austan og norban, þó mest haíi verib ab vestan og

sunnan, þar sem söguvísin var mest.



TIMATALS - TAFLA.

c. 830. Fædd Auðr djúpauðga.
*

c. 810. Fæddr Björn auslræni.

c. 845. Fæddr Hclgi magri og jpórunn hyrna.

c. 816. Fæddr Geirmundr hcljarskinn.

c. 819. Fæddr íngólfr.

c. 850. Fæddr Haraldr hárfagri og Ingimundr gamli, Jiorstcinn rauðr.

851. Fæddr Skallagrímr.

852. Ólafr hvíti kom til írlands.

c. 860. Haraldr tók konúngdóm, fæddr Hámundr hcljarskinn.

c. 860—865. Garðar fann ísland og rcisti bæinn í Húsavíkj Naddoddr,

Hrafna-Flóki.

865. Haraldr kom norðr í land og vann X^ándhcim.

866. Vann Haraldr Hálogaland, og fckk Ásu, dóttur Hákonar jarls.

867. Orusta hin fyrri við Sólskel við Nökkva Raumdæla-konúng og Hún-

þjóf Norðmæra-konúng.

868. Orusta hin síðari við Sólskcl við Auðbjörn konúng í Fjörðum (um vor).

869. Rögnvaldr jarl brcndi inni Vemund konúng, bróður Auðbjarnar.

X»órólfr Kveldúlfsson kom lil konúngs.

870. Haraldr varð cinvaldr í Norcgi,- dráp Játmundar konúngs; orusta

við Hísargafl; fall Hersteins.

871. íngólfr fór að leita íslands.

872. Hafrsfjarðar-orusta.

874—890. Hinn fyrsti kafli af landnámsöld íslands, eðr upp-

haf Islandsbyggíngar.

871. X)CÍr íngólfr og Leifr fóru að byggja Island.

875. Víg Hjörlcifs. íngólfr var þenna vclr að íngólfshöfða. Fall Ólafs hvíta.

876. Skallagrímr fékk Beru Ýngvarsdóttur. íngólfr var þann vctr að

Hjörleifshöfða.

877. Fall X^órólfs Kvcldúlfssonar um vor ; útkoma Ketils hængs og Baugs,

numdir Rángárvellir ; Ingólfr var um vctrinn i Olfusi en reisti

um vorið bærinn í Rcykjavík, og fór utan þctta sumar.

878. Numinn Borgarfjörðr; útkoma Skallagríms, og Gríms háleyska.

879. Fæddr Hrafn lögsögumaðr Hængsson. * % [ix^ .

880—881. Vcstrfcrð Haralds hárfagra. $í*fi%u~ tontiJ^^Ífy
884 — 896. Numinn Brciðifjörðr að sunnanverðu.

881. Útkoma þórólfs Mostrarskeggja.

886. Utkoma Bjarnar austræna og Hallstcins. Fæddr Olafr feilan.
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c. 888. Fall Jjorstcins rauðs. Úlkoma Hclga bjólu.

890—900. Annar kafli landnáma, cðr landnám vestan um
hafj á því tímabili byggjast ílcst lönd á fslandi.

c. 890. Utkoma Ilelga magra, numin Eyjafjarðarlönd.

.

890— 891. Utkoma íngimnndar gamla, Jioikels fullspaks og Una danska

fyrir austan.

c. 892. Útkoma Auðar djúpauðguj numin Dalalönd.

c. 893. Auðr rcisli bú í Hvammi. Dala-Kollr fekk "þorgerðar.

895—900. Numinn IJreiðifjörðr að norðanverðu; útkoma Geirmundar

hcljarskinns, Steinólfs l/iga, Ulfs skjálga og Rcykncsínga, Ans

rauðfcldar og Örlygs gamla og ættmanna Ölvis barnakarls

fyrir sunnan, og numíð Árnesþíng aS mestu. Brynjólfr gamli,

IS'jarðvíkíngar og þorsteinn hvíti cystra.

900. Lokiö að mestu landnámum vcstan um haf.

c. 900. Fyrir sunnan : Kctilbjöm gamli. Hásleinn. Hrollaugr. Onundr

trcfótr. Kræklíngar, synir Öndótts kráku.

900-920. Hinn þriði og síðasti kafli í land n árna sögu ís-

lands.

c. 900. Fæddr Eyríkr blóðöx og Arinbjörn hersir.

904. Fæddr Egill Skallagrímsson.

907. Egill var að boði þrévetrj útkoma Bjarnar hölds, og jpóru hlað-

handar; fædd Asgerðr, dóttir þeirra IJjarnar.

c. 908 - 910. Andlát Auðar djúpauogu; vig Ofcigs grcllis sunnanlands;

kvonfáng Olafs fcilans, fæddr j)órðr gcllir. Fædd Gunnhildr

konúngamóðir.

<)j0—920. Numinn Skagafjörðr. Goðdælir, Höfðaincnn, Hjaltdælir.

c. 910. Utanfcrð J>órólfs Skallagrímssonar hin fyrsta $ var utan um 13 vctr.

912. Gaungu-Hrólfr tók kristni i Norðman dí

914. Fæddr j)orstcinn þorskabítr,

c. 915. Andlát Hástcins.

c. 920. Utkoma Hrafnkcls Frcysgoða og Krossvíkinga. Frcysgyðlíngar eyslra.

Andlát Önundar trcfótar.

920. Haraldr skipti löndum mcð sonum sínum.

922. Bjarmalandsfcrð Eyríks blóðöxar, hann fekk Gunnhildar.

92.3. Utkoma jpórólfs Skallagrímssonar ; fæddr Hútr Hcrjúlfsson.

921. Utanferð Egils Skallagrímssonar hin fyrsta, var 5 vctr utan; gildið

í Atlcy. Asgcrðr giptist j)órólíi.

925. Egill hcrjaði suðr lil Danmcikrj Haraldr Gormsson konúngr í Dan-

inörk. Aðalstcinn tók konúngdóm í Englandi. Fædd }i>órdís

j>órólfsdóttir.

920. Kom Egill til Aðalsteins konúngs um haust, og var með honum 2 vetr.

927. Hardagi við Vinu á Englandi (Hrunanborg) við Olaf rauða, konúng

í Dýiliuni og á Skotlandi. Fall jjórólfs. Andlát j>óris hcrsis.

928. Egill fór til Noregs og var þar einn velr.
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929. AJþíngi sctt. Hrafo HæogssoD lók lögsögu og hélt 20 ár, L tkoma

Egils Skallagriuissonar.

930

—

'9Sö» Upphaf sö'gua Id arin n a r$ nú var laudnámum lokið að

mcstu, og land að meslu albyggt ) nýtt höfðíngjalal á laudi

hcr. Fæddr Njall. Gcstr Oddleifsson, Osvífr spaki, Jpóroddr

goði. jporgeir Ljósvetníngagoði.

930. Haraldr hárfagri let af konúngdómi. Hófust dcilurnar og vígaferlin

í Fljótshlíðinni.

931. Andlát Gaungu-Hrólfs.

932-934. Dcilur Jyómcsínga og Kjallckl/nga,- J>órðr gellir sctíi fjórð-

úngsþíng í Jpórsnesi.

933. Andlát Haralds hárfagra. Utanferð Egils Skallagrímssonar.

931. Egill dcilir á Gulaþíngi við Bcrgönundj víg Rögnvalds konúngs-

sonar og þcirra Fróða og Bcrgönundar. Egill fór aptr út lil

Islands. Andlát Skallagriins. jllákon Aðalslcinsfóstri kom í land.

c. 935. Keistr bærinn að Helgafclli. Andlát Ingimundar gamla og Eyvindar

sörkvis, Steinólfs lága.

937. Utanfcrð Egils önnur, kom í Jórvík og kvað HöfuSlausn.

c. 937. Fæddr Kormakr og Jiorgils orrabcinsfdstri. Egill í Englandi.

938. Egill kom út úr för sinni.

939. Drukknan Jiorsteins þorskabíts.

c. 910. Lyktaöi rnálunum í Fljótshliðinni. Mörðr gígja hefst til virðíngar.

Hámundr Gunnarsson fckk Rannveigar. Dcilur Kaldbcklínga

og Flosa í Árncsi. Jjorgrímr hærukollr lluttisl inn til Mið-

fjarðar, fæddr Ásmundr hærulángr. Fæddr Jporkcll krafla og

Víga-Glúmr og Víga-Slyr. Utkoma Rúts Hcrjólfssonar hiu

fyrrij hófust deilur hans og Höskuldar, bróður hans.

910. Andlát Aðalstcins konúngs.

911. Fall Eyríks blóðöxar.

913. Utanför Egils hin þriðja.

914. Vcrmalandsferð Egils.

c. 915. IJardagi á Deidarhjalla. Fæddr S ðu-Hallr. Fæddr Gunnará Hliðarcnda.
9

945. Hcrferð Hákonar konúngs suðr lil Danmcrkr. Utkoma Egils úr

hinni síðustu fcrð sinni. Ulanferð Höskuldar Dala-Kollssonar.

c. 9J7—953. V/g Einars og dciiur þeirra Sáms og Hrafnkcls Freysgoða.

.

917. Fæddr Hörðr.

918. Andlát Ólafs fcilans. Fæddr Ólafr pá.

919. Andlát Hrafns Hængssonar. Fæddr Gcir, fóstbróðir Harðar.

950. ^órarinn Kagabróðir tók lögsögu \ andlát Signýjar Valbrandsdótturj fædd

jíorbjörg Grímkelsdóttir. Fæddr J>orstcinn Egilsson. Vcr-

mundr mjóli.

:

951. Dcilur þeirra Torfa Valbraudssonar og Gnmkels á aiþíngi.

951—955. l'tkomaJ)orbjarnar súrs cptir laudnám. FæddrGuðmundr ríki og

Ásgeir æðikollr (ýngri). SynirEyríks blóðöxar hcrjuðu í Noreg.

1



4U6 UM TÍMATAL í ÍSLENDÍNGA SÖGUM.

955—960. UtanferÖ Víga-Glúms og útkoma hans; víg Sigmundar J)or-

kclssonar. Glúmr rcisir bú að þverá. VígHrómundar halta.
r

Dcilur jþeirra Ingimundarsona við Finnboga ramma. Fæddir

þeir Njálssynir.

958. Kormakr gckk á hólm við Bcrsa.

959. Utanferð Kormaks. Glúmr fékk Hallgcrðar. I>orgiímr goði fékk

Jiórdísar Súrsdóttur og rcðst vcstr í DýrafjÖrð.

960. líardagi að Storð á Filjum fall Hákonar konúngs; upphaf ríkis

Gunnhildarsona; drukknan Jjorsleins surts$ svardagi og utan-

fcrð þeirra Haukdæla og Jjorgríms goða.

961. Kormakr fer með Haraldi gráfcld vestr til Irlands,

962. Rrendr inni Sigurðr jarl. Kormakr fór út til Islands og var J)ar

tvo vetr.

963. Dráp Tryggva konúngsj fæddr Olafr Tryggvason, og Eyríkr jarl;

ulanfcrð Rúls; v/g Vcstcins að vctrnóttum. Utanför J>orgiIs

orrabeinsfóstia.

9(54. V/g Jjorgríms goða að vctrnóltum; fæddr Snorri goði \ brennaBlund-

Kctils.

965. Jjíngdcilur Jpórðar gellis ogTúngu-Oddsj fjórðúngsdómarsettirjútkoma

Rúts, og gekk hann að ciga Unni Marðardóttur. Gísli Súrs-

son féll í sekt. Útkoma Ottars og Ávaldaj utanför Olafs pá.

Utanför Harðar og Gcirs. Iíjarmalandsferö Haralds gráfeldar.

Víg jjorgnms orrabeinsj Tcitr Gizurarson hefndi hans.

965—971. Gísli Súrsson fór um land og lcitaði liðs bjá böfðíngjum.

967. Línát Kormaks á Skotlandi. Fæddr Hallfrcðr vandræðaskáld.

968. Unnr gckk frá Rúti.

969. Fall Haralds gráfeldar; upphaf ríkis Hákonar jarls
;
þíngdcilur Marðar

gígju og Rúts. J>órarinn Ragabróðir Ict af lögsögu.

970. Víg Áskcls goða.

970. Andiát Grímkels goöa. Ólafr pá fekk J)orgcröar Egilsdóltur. J)or-

kcll máni tók lögsögu.

970— 971. Andlát IVlarðar gígjuj {)íngdeilur Gunnars á Illíðarenda og Rúts.

971—978. Sjö draumavetr Gfsla Súrssonar (971 —973 í Vaðli ; 973—975

í Hergilsey.)

972. Utanfcrð Gunnars á Hlíðarcnda.

. 973. Útkoma Jíorgils orrabcinsfóstra.

974. Útkoma Gunnars á Hlíðarenda, og bónorð hans, og hauslboð að

Rcrgþórshvoli Fædd Guðrún Osvífrsdóttir.

.975. Andlát Jjorslcins Ingimundarsonar. J)orkcll krafla tók ríki. Hcrfcrð

Hákonar jarls suðr til Dauavirkis. Drukknun Röðvars'á Horgj

Egill kvað Sonatorrck. Erfl Hjaltasona.

976. Vig J)orkcls Súrssonar.

977. Utanfcrð Snorra goða.

. 978. Víg Hróars Túngugoða. Andlát Jiórðar gcllis.
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978. Vig Gisla Súrssonar sumarnótt hina siðustuj útkonia Snorra goöa.

Vig Brynjúlfs rosta.

979. Snorri goði rcisti bú aö Hclgafcllij víg Sigmundar, cr Skarphéðinn drap.

c. 980. Leitað Gunnbjarnarskcrja.

980. Andlát jjorgríms goða Kjallakssonar, og málasókn Illuga svarta á

Jjórncsþíngi. Utkoma Harðar. Fæddr I^orstcinn drómundr í

Noregi. Egill Skallagrímsson fluttist fra Borg að Mosfclli.

981. Ulkoma Friðreks biskups $ nýtt höfðíngjatal á landi hér. Máhlíðíngamál.

982. Sckt Eyríks rauða, og fundr Grænlands. Stuldr í Ossabæ. Haust-

boð að Haukagili.

982—986. Friðrckr biskup að Lækjamóti.

983. Snorri goði fékk Ásdísar Styrsdóltur. Hó'rðr féll í sekt. Fcrð bisk-

ups um þíng vcstr í Dali. Hófust dcilur Egils Skallagríms-

sonar og Túngu-Odds. Deilur Víga-Glúms og Víga-Skútu.

Fæddr Gunnlaugr ormstúnga.

981. Andaðist "þorkeil máni. Friðrckr biskup boðaði trú af lögbergi. Ot-

kcll rcið ofan á Gunnar. Utkoma Asmundar hærulángs.

985. jiorgcir Ljósvctníngagoði tók lögsögu og hafði 17 árj Biskup rcið

til Iícgranesþíngsj hciðíngjar drógu her að honum. Andlát

Höskuldar Dala-Kollsssonar og Eyjúlfs Valgcrðarsonar. Upp-

haf rikis Guðmundnr ríka. Fæddr Höskuidr Hvítancsgoði.

Bardagi við Rángá um vor. ji>íngdcild Gunnars og Gcirs goða.

Fæddr Jióroddr Snorrason. Fæddr fcorkcll Eyjúlfsson.

986. Eyríkr rauði fór út að byggja Grænland. Fríðrckr biskup og jpor-

valdr Koðránsson fara af landi burt. Bardagi við Knafahóla

og fa\\ Hjartar. Víg Brodd-Hclga. Grænlandsfcrð X)or8^9

orrabcinsfóstra. Víg Harðar og Hólmverja.

987. Víg Gcitis.

c. 988. Víg íngólfs fagra. Hrísatcigsfundr. Víg Víga-Skútu.

988. Ferð Gunnars á Ulíðarcnda vestr lii Dala.

989. Víg X^or8cirs Otkelssonar og sekt Gunnars. UtanfcrÖ Jjráins og

Njálssona. Bardagi í Böðvarsdal. Guðrún Osvífrsdóttur gipt-

ist j)orvaldi í Garpsdal. Fæddr Björn Hítdælakappi.

c. 990— 995. Orusta Hákonar jarls við Dani (Jómsvíkínga) norðr á Mæri

um vorj hcrnaðr Hákonar suðr til Danmcrkr, og bardagi

austr á Goðmar. Andlát Egiis Skaltagrímssonar.

990. Vig Gunnars á Hlíðarcnda. þíngdcilur jporgcirs Ljósvctningagoða

og sona hans.

991. Guðrún Ósvífrsdóltir giptist Jjórði íngunnarsyni.

c. 992. Glúmr flutti frá jjvcrá.

993. Víg Arnkcls goða. Drukknan jpórðar Ingunnarsonar.

991. Sæzl á víg Arnkelsj gjört nýmæli um vígsaðila. Utkoma Njálssona,

og Kára. Fæddr jjorstcinn Síðu-Hallsson.
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995. Ólafr Tryggvason kom í Noreg um haustj dauði Hákonar jarls.

Fæddr Olafr hclgi, Hallr i Haukadal og fjorgefr Hávarsson.

99G. Utanfcrð Kjartans og Hallfrcðar og flciri Islendínga. Kristnað Hörða-
9

land. Stefnir jiorgilsson kom til Islands fyrir þíng, og var

sekr gjör á þíngi. Nýmæli um goðgá. Yig jpráins v jð Markar-

fljót. Fæddr Grettir Ásmundarson.

997. Útkoma jjángbrands. Heilur Snorra goða og Eyrbyggja; bardagi

á ÁlptaGrði um haust, og litlu fyrir jól bardaginn á Vigra-

firði. Hallfreðr á Gautlandi.

998. Sætt Eyrbyggja og Snorra goða. Atfór að Birni Breiðvíkíngakappa.

Víg Arnórs í Skógum á Skaptafcllsþíngi. J)ángbrandr fór

sncmma vors norðr, að austan, cn síðan til þíngs, og skírði

Njál og Hall í Haukadal, en vo Vetrliða skáld, og fór að áliðnu

sumri vcstr yfir Mýrar og þaðan vestr á land, og um haustið

austr aptr. Fæddr jjormóðr kolbrúnarskáld. Fæddr Úlfr

Ospaksson.

999. Útkoma Bollaj hann fær Guðrúnar. Hjalti Skcggjason gjör sekr

um goðgá ; utanferð þeirra Gizurar hvíta.

1000. Kristni lögtekin á Jónsmessu , 21. Júní. Fall Olafs Tryggvasonar
9

við Svoldr 9. Sept. mánudaginn í 21. viku sumars. Utkoma

Kjartans Olafssonar. Fróðár-undr.

1001. jjorgcir Ljósvetníngagoði andaðisl eða lét af lögsögu. Utanfcrð

Gunnlaugs ormslúngu. Kjartan fékk Hrefnu. Fæddr j)or-

lcikr Bollason. Hallfrcðr deildi við Grís á þíngi, og fór utan

þctta sumar. Jiorbjörn að Laugabóli vo Olaf bjarnyl.

1002. Grímr á Mosfclli varð lögsögumaör. Víg Kjartans Olafssonarj sckt

og ulanför Osvífrssona um páska. Gunnlaugr ormstúnga
j

Englandi. Deila Hallfreðar og Skáld-Hrafns.

1002— I0(KL Víg jporbjarnar að Laugabóli og Ljóts hins spaka á lngj-

aldssandi mágs hans. Andlát X^rodds goða á Hjalla.

1003. Grímr á Mosfelli lct af lögsögu. Gunnlaugr ormstúnga austr
j

Svíþjóð. jpíngdcilur Guðmundar ríka við jborkel Gcitisson og

þá Krossvíkínga. j>orkcll fffir Jórunnar dóttur Einars þveræ-

mgs; sætt þcirra Krossvíkínga og Hofsvcrja.

1004. Skapti J>óroddsson tók lögsögu. Fimtardómssctníng. Höskuldr

Hvítancsgoði fckk Hildigunnar. Víg X)ry ,n"^ et i's S I?tör-

anda sonar hans. Andlát Olafs pá (scint á áriv,

1005. Víg Holla og víg Styrs að vctrnóttum. Utkoma Gunnlaugs ormstúngu.

BrúðUaup Hclgu fögru og SUáld-lIrafns. Fæddr Bolli líolla-

son. Víg Ilclga Ásbjarnarsonar.

1006. Snorii goði flulti að Túngu, og fór um vorið suðr til Borgarfjarðar

;

deilur hans á alþíngi við Borgíirðínga. Hólmgánga hin síðasta

þcirra Hrafns og Guunlaugs. Nýmæli um hólmgaungur. Snorri

goði fór um haustið suðr til Borgarfjarðar, og tók af lílijpor-
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stein Gíslason. Utanferð Gunnlaugs ormstúngu. Dráp Hösk-

uldar Njálssonar. Fæddr Isleifr biskup. [Andlát Osvífrs og

Gests Oddleifssonar. Víg Helga Harðbeinssonar].

1007. Dcilur Snorra goða á j)órsnesþíngi við jborstcin úr Hafrsfjarðarey;

sætzt á alþmgi um víg jiorsteins Gíslasonar. Utanferð Bjarn-

ar Hitdælakappa. Ámundi blindi drap Lýtíng á f>íngskála-

þíngi. [J»orkeII Eyjúlfsson fékk Guðrúnar Osvífrsdóttur]. Olafr

helgi slé fyrst á skip, 12 ára gamall.

J008. Björn Hítdælakappi í Noregi. [Fæddr Gellir Jiorkelsson]. Víg þeirra

Gunnlaugs ormstúngu og Skáld-Hrafns auslr á Jamtalandi.

Bardagi Guðmundar ríka á Ljósvetníngalcið við þá J>orkcl

hák og |)óri Helgasonj illmæli þeirra um Guðmund. Hefjast

deilur EyGrðínga og Ljósvetnínga.

100y. Utkoma Valgarðar grá og andlát hans. Upphaf á rógi Marðar.

Björn Hítdælakappi austr í Görðum. Jjorkcll háíi fcr til Eng-

lands mcð miklum flola, og Olafr hclgi. Orustur við Tcms

og Lundún.

c. 1010. Snorri goði fór hcrferð norðr í Bitru. Orusta á Hríngmaraheiði.

Víg Jóðurs.

1011. Víg Höskuldar Hvítanesgoða sncmma um vor. Sókt vígsmál hans

á alþíngi. Njálsbrenna um haust. Greltir drap Skeggja,

sekt hans og utanför með Hafliða. Víg Halls Gubmundar-

sonar og upphaf Hciðarvígasögu. Kantaraborg tekin á Englandi.

1012. J)íngið mikla; bardagi á alþíngi, fall Ljóts. Grettir drap bcrscrki i

Norcgi. Eyríkr jarl fór úr landi suðr til Danmcrkr á fund

þcirra Svcins og Knúts. Olafr hclgi hcrjar á Valland.

1013. Andlát X»or^els kröflu. Lciðángr Sveins tjúguskcggs til Englands.

Olafr hclgi kcmr til Norðmandís um haust. Utanfcrð Flosa.

Fæddr lllugi á Bjargi, bróðir Grettis.

1014. Hciðarvíg um haust. Grettir kom út, og fékkst við Glám nær jól-

um. Sekt f>orgeirs Hávarssonar og utanför hans. Olafr helgi

kom i land. Andlát Hallfrcðar. Brjáns orusta á páskum.

Andlát Svcins tjúguskcggs á þorra. Olafr hclgi kom til Eng-

lands mcð Aðalráði. Rómför Flosa. Jjíngdcilur Guðmundar

ríka við I>óri Helgason

lOlð. fHngið mikla útaf Hciðarvígum. Andlát Asmundar hærulángs.

Utanfcrð Grcttis,
:

[)0r^ar Kolbcinssonar og Jjorkels Eyjúlls-

sonar o. s. frv. Dráp þcirra sona Jióris í Garði. Nesja-

orusta á pálmasuiinudag. Andlát Osvifis spaka og Gcsts Odd-

lcifssonar. Andlát j)orstcins Egilssonar að Borg. Víg J>or-

: • . ••
. kels háks. > • ~

-

1016. Víg Atla á Bjargi. Grcltir gjör sckr á alþíngi útaf vfgi sona Jpóris

í Garði. Utkoma Grctlis 5 vígJ)orbjarnar yxnamegns. VígHclga

Harðbcinssonar, og brúðkaup þcirra
:

þork cls °8 Guðrúnar.
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1017. Grcttir á Reykjahólum. För Grcttis vcstr til ísafjarðar. Fæddr Gell-

ir f>orkclsson. Sendiför Hjalta Skeggjasonar tii Uppsala.

Utanfer5 jporlciks Bollasonar. Olafr konúngr austr í Yík.

1018. Olafr konúngr á Upplöndum og felldi þar fimm konúnga.

1019 -1021. Grcttir á Arnarvatnsheiði.

1019. Utkoma Bjarnar Hítdælakappa. Olafr konúngr í Sarpsborg.

1020. Ulkoma ji>orkels. Konúngr í jprándheimi.

1021-1024. Grettir í Fagraskógarfjalli.

1021. Orkneyíngajarlar koma á fund Olafs konúngs. Konúngr um vetr i

f»rándheimi.

1022. Utanfcrð þeirra jjorleiks og Bolla. Olafr konúngr austr í landi á

Upplöndum. Andlát Ólafs Svíakonúngs.

1023. Ólafr konúngr austr í Sarpsborg fram á vetr. Bolli og jiorleikr *

Noregi. Dráp Sel-jjóris í Körmt á Ögvaldsnesi að páskum.

1021. Olafr helgi í firándheimi, hann sendi jjórarinn Ncfjúlfsson til Islands.

Utanfero jiorkcls Eyjúlfssonar. Yíg Bjarnar Hítdælakappa um
haust. V/g jiorgeirs Hávarssonar. jjormóðr Kolbrúnarskáld fór

utan.

1025. Andlát Guðmundar ríka um vetr. Utanferð Islendínga í gislíng.

Grcttir í jjórisdal. jjormóðr kolbrúnarskáld fer út til Græn-

lands. Eyjúlfr halti lét drepa jpórarinn ofsa á Eyfirbíngaleiö.

Hallr reisti bú í Haukadal þrítugr. Utkoma Jjorkels Eyjúlfs-

sonar me& kirkjuviðinn$ dcilur þcirra "þorstcins Kuggasonar

útaf vígi Bjarnar Hítdælakappa. Olafr konúngr á Upplönd-

um. Knútr ríki hóf lilkall sitt til Norcgs.

1026. Drukkuan ji>orkels Eyjúlfssonar um páska. jpormóðr drap f»or-

grím trölla á Grænlandi, og þá j?orkcl og Falgeir. Yíg jior-

stcins Kuggasonar um haust.

1027. Grcttir gckk í forsinn. Ölafr konúngr í jprándhcimi. Olafr helgi

og Onundr herja suðr til Danmcrkr. Orusta við ána hclgu.

1028—1031. Grcttir í Drángcy.

1028. Herferð Knúts ríka til Noregs. jjormóðr kolbrúnarskáld kom utan

af Grænlandi og kom á vald Knúts konúngs. Fall Erlíngs

Skjálgssonar. Olafr konúngr flýði land. Fædd jpuríðr spaka.

1030. Fall Olafs hclga og j)ormóðar kolbrúnarskálds. Andlát Skapta

lögsögurnanns. Ttkoma Bolla úr IMiklagarði.

1031. Steinn tók lögsögu. Andlát Snorra goða um vorið. Víg Grettis

um haust.
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ÆFI STURLU LÖGMANNS þORÐARSONAR
OG STUTT YFIRLIT ]>ESS ER GJÖRÐIST UM HANS DAGA;

eplir

Svein Skúlason.

9EN2E

pAÐ hefir allt á þenna dag vcrib einhver hin bezta og þjóbleg-

asta skemmtun Islendinga ab lesa á vetrarkvöldum hinar ágætu

sögur, er forfebur vorir hafa samife; enda geta Islendingar ekki

fengife neina skemmtun, er þeir geti lært jafnmikife af; því eins

og engin fyrirmynd getur verife þeim bctri og hentugri til eptir-

breytni en hife forna þjófeveldi Islendinga, mefean þafe stófe í blóma,

mefean afe innlendir byskupar neyttu andlega valdsins, er þeir

höffeu, til afe frifea landib og sctja nifeur greinir þær, er urbu mefe

höfbingjunum ; meban ab höí&ingjarnir Ijetu sjer nægja völd þau,

er þeir höfbu erft eptir febur sína, og seildust ekki eptir aufe

og metorbum í hendur öbrum, en juku auft sinn og álit mefe

því ab vera góbir búhöldar heima hjá sjer og góbir kaupmenn

erlendis; og meban ab lögmennirnir fengu haldib valdi því, sem

þeir áttu ab hafa, svo ab bæbi höffeingjar og aferir, sem vdgu víg,

efea sýndu annan ójöfnufe, fðru sekir efea landflótta, þegar þeir

vildu ekki hlýöa lögunum ; eins geta Islendingar heldur ekki fengife

neitt hentugra efeur skyldara dæmi til vifevörunar, en hina seinni

æfi þjdfeveldisins
,
þegar afe sá þótti mestur höffeinginn, sem mest

gat svælt undir sig, meb hverju móti sem hann fjekk völd og

virbing; þegar sonurinn gekk í andskota flokk föbursins, og bræbur

bárust á banaspjdtum , frændur fóthjuggu og geltu frændur sína,

eba ráku þá í útlegfe fyrir engar sakir, til þess ab geta náb undir

sig mannaforrábi þeirra; ]>egar hinir iitlendu erkibyskupar í Nor-

egi f<5ru ab taka sjer þab vald ab vígja utlenda menn, sem meb

öllu voru ókunnugir Islandi, til byskupa, og þessir útlendu bysk-

upar, sem, eins og vib var ab búast, ekkert skeyttu um gagn lands-

ins eba þjófearinnar, túku ab siga saman hinum mestu höfbingjum

í landinu, til þess ab bezta mannvalib í landinu skyldi drepast

nibur, og Noregskonungar þannig eiga hægra meb ab svipta landib

frelsi því, er þab hafbi svo lengi notib, og sem borib hafbi svo

fagran ávöxt, ab aldrei mun fymast.
33
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i>a& hefir verib svo lítib sem ekkert- ritab á fslenzku um íbrn-

sögu vora á seinni tfninm, bvort sem þab nú kemur af því, ab

þegar vjer lesum sögurnar vorar fornu, sem lýsa svo ítarlega

þjóberni hinna fyrri Islendinga, er eins og vjer finnum vanmátt

vorn , eins og vjer treystumst ekki ab jafnast vib snilli þeirra,

sem ekki er helclur von, því vjer stöndum svo fjærri þeim tímum,

og mart hvab, sem þeim hefur verib Ijóst, er oss nú hulib, og

oss, sem nú í svo margar alclir höfum verib öbrura hábir, og sem

lifum á þessari sjálfselskunnar ölcl, vantar, ef til vill, einnig hina

miklu kosti, er hinir fornu sagnamenn vorir höfbu : málib , eins

og þab var á dögnm Ara fröoa, hinn fegursti búningur fyrir full-

komin sögurit; hlutdrægnisleysib, sem var svo fullkomio hjá þeim,

aÖ þeir tala um sjálfa sig eins og hinir beztu af rithöfundum

hinna fornu Grikkja og Rómverja, án þess ab nokkurstabar verbi

sjeb, ab þeir dragi dulur á abgjörbir sínar, og ab endingu hina

fullkomnu einfeldni , eins og fylgir hverri gullöld í bókmenntum,

þegar ab söguritarinn segir frá vibburbunum hreint og beint eins

og þeir eru, án þess ab kveba nokkum d(5m upp um þá, og reynir

ekki til ab heimfæra vibburbi sögunnar upp á einhverja hugmynd,

sem hann hefur búib sjer til fyrir fram, ebur nota þá til ab brýna

fyrir mönnum einhvern lærdóm , sem honum sjálfum þykir áríb-

andi; en þetta, er nú var talib, er einkum einkenni vorrar aldar.

En þ<5 ab oss sje nú ekki unnt ab jafnast vib snilli forfebra

vorra í þessu efni, megum vjer þó ekki leggja árar í bát, heldur

gjöra þab sem í voru valdi stendur til þess ab skýra fyrir oss

fornsögu vora, því hin nýjari sögurit, sem leita ab undirrút, áfram-

haldi og afleibingum þeim, sem vibburbirnir hafa, geta án efa

hjálpab oss til ab skilja fornöldina, jafnvel betur en fornritin sjálf.

Jeg hef tekib mjer lijer fyrir hendur ab skrifa lítib eitt um
æfi Sturla lögmanns þúrbarsonar, sem bæbi er einn hinn merkasti

af skáldum og sagnamönnum í fornöld, og ])ar ab auki hinn vitr-

asti og fribsamasti höfbingi á sinni tíb. En til þess ab menn

skilji hvaba þátt hann hafi átt í því, er gjörbist um hans daga,

vil jeg

1. fara fáum orbum um upphaf Sturlunga aldar,

2. segja þab er jeg veit gjörst um æfi Sturla lögmanns, og

rit hans, og

3. drepa stuttlega á þab, hver breyting varb á, þegar kon-

ungsvald kom á Island.
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I.

UPPHAP STURLUNGA ALDAR.

Man oddr ok egg

aifi skipta;

nú er hin skarpa

skálmöld kvamin.

Sturl, II. 214.

\i Um ástand Islands eptir að landið var krislnað.

Eptir ab kristni var lögtekin á íslandi (1000) tók smám saman

gób regla aí) komast á í landstjórn, og þó ab ýmsir sioir úr heionu

trúnni, sem voru fráhverfir kristinni trú, hjeldi sjer, um stundar

sakir, leib þó ekki á löngu áour en slíkir ósibir lögbust af meb
#

Öllu. A II. öldinni voru líka uppi margir menn, lærbir og leikir,

sem hefou verio framúrskarandi menn á hverjum tíma, og hjá

hverri þjób sem þeir hefou lifab, svo sem voru þeir Snorri gobi,

Skapti lögsöguma&ur , Einar þverœingur, Gissur hvíti, og ótal

aÖrir af leikmönnum, Isleifur og Gissur byskupar, Sæmundur fróbi

og Ari fróbi og abrir af klerkum. J>egar menn blaba í íslenzk-

um annálum gegnir þab furbu, hve fágæt vígaferli og styrjaldir eru

frá því ab Skapti lögmabur deyr (1031) og þangab til eptir daga Giss-

urar byskups (t 1118), eba jafnvel þangab til hjer um bil 1150.

Allan þenna tíma hefur stjórn landsins farib ágæta vel fram, og

velmegun manna hefur stúrum aukizt, og einkum er þab eptir-

tektavert, hve þessi fagri fribartími hefur glætt andlegt líf hjá

forfebrum vorum, svo ab þeir hafa tekib ab leggja sig eptir bó*k-

menntum og komizt svo langt í þeim á þessum stutta tíma, ab

þeir í sumum fræbum skara langt fram úr öllum öbrum þjóbum

á þeim tíma. Upphaf þessara vísindaibkana má telja skóla þann,

er Isleifur byskup stofnabi. Um þab fer Ari frófei þessum orbum

í Islendingabók : uEn er þab sá hofbingjar og góbir menn, ab ls-

leifur var miklu nýtri en abrir kennimenn, þeir er á þvísa landi

næbi, þá seldu honum margir sonu sína til læringar, og ljetu vígja

til presta". Voru því margir höfbingjar lærbir, og höfbu bæbi

veraldleg og andleg völd, og má mebal annars sjá þab á presta-

tali því frá mibri 12. öld, sem prentab er í Islendingasögum 1. b.,

384. bls., því flestir þeirra eru höfbingjar, og af hinum beztu ættum.

33*
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2. Brcyting á goðorðasliipun.

Hin gamla goborbaskiptin hefur reyndav, án efa, verib farin

ab breytast mikib seinast á þessum tíma, og snmir höfbingjar liafa

þá verib farnir ab draga undir sig mörg goborb, jafnvel undir

eins um og eptir daga Gissurar byskups, t. a. m. þorgils Oddason.

Hefur ])essi breyting orbib meb mörgu mðti, og verib mjög tíb;

er þab líklegt ab þab hafi mebal annars stutt ab því, er nú var

sagr, ab eptir dagalsleifs og Gissurar bysknpa var fjöldi höfbingja,

sem settir höfbu verib til mennía og voru prestvígbir. þ<5 ab nú

mörg dæmi sjeu til, sem sýni og sanni þab, ab þessir prestvígbu

höfbiugjar hafi bæbi verib goborbsmenn og lögmenn
, þá má þ<5

ætla meb vissu, ab margir hafl gjört eins og Ingimundur prestur

Einarsson, er gaf þorgilsi Oddasyni Reyknesinga-goborb , er ætt-

menn hans hölbu lengi átt; tel jeg þab víst, ab hölbingjar þessir

hafi smám saman látib hjerafeastjdrn og goborb sín koma í hendur

frændum sínum og vinum , en sjálfir lagt mesta stund á vísindi;

eru og beztu sögurit vor frá þeim tímum, og mun óhætt ab eigna

mörg þeirra þessum höfbingjum, enda hefur þab þá án efa verib

almennt ab skemmta meb sögum f si6rvc'iz]um , eins og gjört var

á Reykjahólum (Sturlunga L 13), þ<5 þessi sibur hafi lagzt af ab

mestti leyti á sjálfri Sturlungaöld. Sögurnar hafa þannig smám

saman skapazt, eptir því sem fróbir menn sögbu, en aubsjeb er

þab, ab beztu sögurnar hafa ekki verib ritabar fyr en eptir daga

Ara prests fróba, því meiri snilld er á samsetningu Njálu og Egltt,

en á hinum einföldu ritum Ara, og ætlum vjer ab Haukdælir, Teitur

prestur, sonur Isleifs byskups, Hallur Teitsson í Plaukadal og

Gissur lögmabur Hallsson, sonur hans, er liffeu frá 1067 til 1206,

eigi mikinn þátt í hinum bezttt söguritum vorum, þ<5 ab þab verbi

nú eigi sannab. — Margt hefur stutt ab því, auk þess sem ábur

er talib, ab goborbiu drógust undir einstaka menn, t. a. m. þegar

karlleggur goborbsmanna hefur þrotib, og goborb þannig hafa horfib

til frænda eba mága hins seinasta manns af ættinni. þannig fær

þórbur Sturluson Stab á Snæfellsnesi og mannaforráb meb Helgu,

ddttur Ara hins sterka, 1186 (sbr. Sturl., I. 194). Stundum gáftt

þeir sem goborb áttu ríkari höíbingjum goborb sín til libveizlu,

t. a. m. er þeir Jðn Ketilsson og Asgrímur skáld bróbir hans gáfu

Gubmundi dýra Fljdtamannagoborb , 1187 (Sturl. I. 138), eba er

Rafnssynir gáfu Sturlu Sighvatssyni goborb sitt til Jibveizlu mdti

þorvaldi Snorrasyni, Vatnsfirbing (Sturl. II. 87), eba er þdrbttr
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Böfevarsson í Görímm á Akranesi, móburbróbir Sturlusona, gaf

Snorra Sturlusyni liálft Lundarmannagoborb (Sturl. I. 223) , til

þess ab hann skyldi halda þingmönnum í fribi fyrir þórbi Sturlti-

syni, er reyndi til ab draga þá undir sig, er honum voru næstir.

3. Vald byskupa tekur að aukast.

Eins og hin veraldlegu völd tóku þannig ab dragast smám

saman undir einstaka höfbingja, eins fór klerkavaldib ab festast

og styrkjast, þegar fram libu stundir; og þó ab rába megi af Hung-

urvöku, ab Isleifur byskup hafi átt naub mikla í biskupsdómi sín-

um fyrir sakir óhlýbni manna, þá sýna þó* dæmin, er þar eru

til greind, fremur vandlætingarsemi Isleifs byskups, og leifar af

hinum forna víkingabrag, en ab öldin hafi þá vcrib tekin ab spill-

ast, því fá dæmi eru sem sýna þab fyr en eptir daga Gissurar

byskups. þab er enginn efi á því, ab þab hefur einkum verib

stjómsemi Gissurar byskups ab þakka, hversu góbur fribur var

um hans daga, og eptirkomendur hans, byskuparnir þorlákur Run-

ólfsson, Magniís Einarsson og Klængur þorsteinsson voru jafnabar-

menn og fribsamir, og í engu hábir yfirrábum Noregs byskupa;

en ckki leib á löngu ábur en norrænir klerkar reyndu fullt eins

kappsamlega og konungarnir til ab svipta landib fornu frelsi og

notubu vandlætingu í truarefnum fyrir yfirskyn til ab innræta

klerkum lærdóma sína um hib ótakmarkaba páfavald, er þá drottn-

abi. Klængur byskup var seinastur af byskupum þeim sem vígbir

voru í Lundi, því sama árib (1152) var settur erkistóll í Noregi,

og var þab meb líkindum, ab Islendingar, er vígjast skyldu til

byskupa, leitubu þangab hcldur en til annara landa, því Islend-

ingar elskubu ávallt mest land febra sinna, og þegar þeir fóru ab

heiman til ab leita sjer fjár og frægbar, snjeru þeir optast fyrst

til Noregs. Eptir ab Eysteinn erkibiskup var vígbur, t<5k klerka-

valdib ab festast í Noregi, einkum meban Magnús Erlingsson sat

ab ríkjum, því hann dróg alla klerka til fylgis meb sjer, meb

því ab auka gubsrjett, sem þeir köllubu, þab er ab skilja klerka-

rjett, en var sjálfur ekki rjett borinn til ríkis, og þurfti því fylgis

þeirra, til þess ab verba kórónabur. þegar Klængur byskup dó

1176 og þorlákur hinn helgi var vígbur af Eysteini erkibiskupi,

hafbi þorlákur byskup fyrstur lít brjef erkibyskups, og er þess getib f

Gubmundarsögu góba meb svo felldum orbum : uVirbugIegur herra

heilagur þorlákur ný vorbinn byskup skalholtensis flutti þau brjef
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herra Eysteins erkibyskups í fyrstu til Islands , er birtu herra

páfans bob, ab upp frá því skyldu allar kirkjueignir æfinlega

standa undir valdi og skipun lærbra manna; efldist sá bobskapur

lítib á þeini tíma sunnanlauds, en meb öllu ekki fyrir norban,

eigi fyjpir þá gvcin lítib, ab sæll þorlákur vanvækti hann , helduv

fyrir þaÖ J<5n Loptsson , er ])á var gildastur leikmanna á Islandi,

reis meb almuganum svo örbigur, ab vib vobann lá sjálfan, ábur

eyrindib nam sfab meb öllu fortek(ib). Fyrir þá grein sátu kenni-

menn meb bóndum í hjertibum, og höf&u þab borb af kirkjunnar

rentu , sem góbfýsi fyrri manna haf&i offrab altarinu".

þ<5 ab nú* tilraunir þessar hefbu eigi svo mjög stdran árangur

á dögum þorláks byskups, þá sýna þær þ<5, hvab klerkar urbu

undir eins áræbnir, þegar erkistóll var kominn í Noreg, enda

kom þab skjótt fram, ab erkibiskupar fóru ab taka þátt í deilum

biskupa og leikmanna.

A norburlandi höfbu 4 hinir fyrstu byskupar Jón Ögmundar-

son, Ketill þorsteinsson, Björn Gilsson og Brandur Sæmundarson

einnig í öllu verib semjendur fribar, og þ<5 ab róstusamt gjörbist

um seinni hluta æfi Brands byskups, fjekk hann þd optast afstýrt

vandræbum, ef til hans nábi.

Brandur byskup Sæmundarson andabist 1201, og kom mönn-

um ekki ásamt um byskupskosningu ; vildu þeir er vitrari voru,

Gissur lögmabur Hallsson og abrir, kjdsa Magnús prest, son Giss-

urar lögmanns, ev seinna varb byskup í Skálholti (fvá 1215 til

1237), en Kolbeinn Tumason , er þá var mestur höfbingi fyrir

norban land, kom því til leibar meb kappi sínu, ab kjörinn var

Gubmundur prestur, frændi hans, Arason, er vantabi alla þá kosti

sem byskup þurfti ab hafa; gjörbi Kolbeinn þab einkum fyrir

metnabar sakir, því hann þdttist þá rába bæbi leikmönnum og

kennimönnum fyrir norban land, því Gubmundur Arason og Gyríb-

ur þorvarbsdóttir , kona Kolbeins , voru bræbrabörn ; en af þcssu

risu síban hinir mestu og verstu illdeilur milli Gubmundar bysk-

ups og leikmanna, sem enn mun sagt verba.

4. Siðleysi höfðingja.

þannig var smám saman mikil breyting komin á hib forna

þjöbveldi Islendinga, eins og vib var ab buast, því allt skipulag

þess var gjört í heibnum sib, og þegar hinn nýi sibur kom, þá

varb margt ab breytast, og höíbingjarnir eba goborbsmennirnir,
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sem þannig misstu hin ancllcgu völd , tóku brábum ab bæta sjer

skaba J)ann meb því ab aQa sjer meira ríkis og fleirl þingmanna

heldur en vel gat stabizt meb hinni upphaflegu þjóbveldisskip-

un. þab er . líka eins og missir andlega valdsins hafi drepib

nibur hjá þeim höfbingjunum trúrækni og góbum sibum, og fer

þetfa mjög vaxandi eptir byrjun 13. aldar. Ekkert ber, ef til

vill, Ijósari vott um þessa spillingu en þab, hversu mikill munur

var á ástum karla og kvenna á þessari og hinum fyrri öldum. þab

er svo mikill munur á viröingu þeirri, er karlar báru fyrír kon-

um, þegar Ólafur pá var ab bibja þorgerbar Egilsdóttur, þegar

Gunnlaugur Ormstunga og Rafn Onundarson deildu um Helgu hina

fögru, og mörg fleiri dæmi mætti tclja, og háttum höfbingja á

seinni hluta 12. og fyrri hluta 13. aldar, ab í þessu sjest hvab

bezt, hversu aldarfarib var breytt. Jón Loptsson, er þó var ein-

hver hinn mesti og bezti höfbingi á sinni tíb, var kvæntur og

átti börn vib konu sinni , en auk þess tók hann frillutaki systur

þorláks byskups hins helga, og gat böm vib henni, þrátt fyrir alla

umvöndun byskups, og gat enn fremur börn vib þrem öbrum kon-

um. Sæmundur Jónsson, sonur hans, var ekki eiginkvæntur , en

gat böm vib fjórum konum. Ekki tóku Haukdælir Oddaverjum

fram í þessu. Gissur lögmabur Hallsson var kvæntur og átti

böm vib konu sinni, en þó gat hann börn vib þrem konum

öbrum; Gissur jarl þorvaldsson hafbi og frillur, og átti börn vib

þeim. þab má nærri geta, ab Sturlungar voru ekki betri í þessu

efni. Sturla í Hvammi átti fyrst 5 börn vib frillu, síban kvong-

abist hann tvívegis og átti fjölda bama, en þó gat hann enn son

vib frillu. þórbur Sturluson var tvíkvæntur, en hafbi þó frillur

og 6 börn meb einni þeirra; Sighvatur átti börn meb tveim

konum; Snorri Sturluson, bróbir þeirra, meb 5 konum, og voru

þrjár þoirra frillur. Gubmundur hinn dýri var slíkur óeyrbarmabur

um kvennafar, ab Sturlunga getur þess sjerstaklega, ab hann

elskabi íleiri komir en þá er hann átti, og um þorvald Snorrason

Vatnsíirbing er þess getib, ab hann lá í lokhvílu og frillur hans

tvær hjá honum, þegar Jónssynir og Rafnssynir gjörbu hcimsókn

ab honum. þab má nærri svo ab kveba, ab cngimi af höfbingjum

þeim, er mikil völd höfbu, hlfttu einni konu, og stundum ræntu

menn giptum konum og dætrum ríkra manna, er þeir gátu ekki

öbru vísi náb kosti þeirra. f>ab má ntí geta nærri, hvernig sib-

ferbib hefur vcrib hjá hinum minni háttar mönnum, þegar ab höfb-
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ingjarnir hofbust slíkt ab, enda koma líka fyrir þess konar dæmi,

er sýna þaí) Ijdslega, ab heimamenn höfbingja voru ekki eptir-

bátar þeirra í allskonar sibleysi, og vil jeg fœra þab eitt til dæmis,

er þeir menn Urækju Snorrasonar, Maga-Björn og f>orkell Eyvind-

arson, voru tcknir ur hvílu og leiddir til dráps eptir skipun þdroar

Sturlusonar, þá lágu þeír bábir í einni hvílu og frilla annars manns

milli þeirra.

ö. Frá Hvamm-Sturlu.

Sturla þórbarson, er kallabur var Hvamm-Sturla, yar fæddur

1114 1
. Hann keypti Hvamm 1150ogbj<5 þar 33 ár. Hann fjekk

Ingibjargar, dóttur þorgeirs Hallasonar, er var ríkur höfbingi í

Eyjafirbi, og hdfst hann þá brátt til mannvirbingar. Til þess tfma

hafbi þorgils Oddason á Stabarhóli verib mestur höfbingi vestan-

lands, en um þessar mundir rjebist hann norbur til þingeyra til

mtinklífis og tóku synir hans, Oddi og Einar þorgilssynir, þá vib

ríkjum hans. þorgils Oddason og Oddi sonur hans öndubust bábir

1150, og tók Einar þá allt mannaforræbi, er fabir hans hafbi átt

og varb hann brátt ríkur og frændmargur, ekki var hann stjðrnsamur

mabur og engi lögmabur. Brátt gjörbust margar greinir meb þeim Ein-

ari og Sturlu, og síban fullur fjandskapur. Gjörbi hvor öbrum þab íilt

erhann mátti, en svo lauk deilum þeirra, ab Slurla varb miklu drjiígari,

svo Einar gat ekki reist rönd vib honum eptir bardagann á Sælings-

dalsheibi, og varb ab halda sættir þær, er Jdn Loptsson og Gissur Halls-

Bon gjörbu milli þeirra á alþingi sumarib epiir, 1173. I þessum deii-

um þeirra Einars og Sturlu ber fyrst mikib á því, hversu lítib

afl lögin höfbu, því þd ab þeir gjörbu hvor annan sekan á alþingi,

þá skeyttu þeir ekkert um sekt sína, heldur voru þeir jafnfrjálsir

eptir sem ábur, því enginn var sem fylgdi fram lögunum, þeir

ribu til allra þinga og mannfunda og skipubu málum meb þing-

mönnum sínum eins og ekkert hefbi í orbib, og þó ab þeir sætt-

ust, þá hjeldu þeir ekki sættirnar, einkum brá Sturla opt sættun-

nm, þegar fje var dæmt á hendur honum ; Einar rænti vini Sturlu

og brenndi bæ hans, þegar Sturla var ribinn til al))ingis, og reib

ab því bunu sjálfur á þing. pó voru manndráp ekki mikil í milli

þeirra, og þ<5 ab hvor fyrir sig ætti ráb á lífi annars, þá hlífbust

Ættartala Sturlunga stcndur á 2. töflu við I. band af Islcndingasögum,

Kaupmannahöfn 1843.
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þeir þd vib þess konar stdrræbi, sera uriw svo algeng á sjálfri

Sturlunga öldinni.

Eptir andlát Ingibjargar þorgeirsddttur fjekk Sturla Gubnýjar 1
,

ddttur Böbvars þdrbarsonar, og átti vib henni þrjá syni , er svo

opt og víba eru nefndir og kallabir Sturlusynir. Elztur þeirra

var þdrbur, hann var fæddur 1165, þá Sighvatur, fæddur 1170,

og yngstur Snorri, fæddur 1178. Fáum árum ábur en Sturla and-

abist komst hann í mál vib Pál prest Sölvason í Reykjaholti, og

sýndi í því eins og optar hinn mesta djöfnub, en þd kom svo

sökum vinsælda Páls prests, ab Jdn Loptsson, Gubmundur dýri og

margir a&rir veittu honum á þingi, og sá Sturla sjer þá ekki annan

kost, en játa gjörb J<5ns Loptssonar á málinu. En af því ab Jdn

vissi, ab Stuiia mundi lítt una sætt |)eirri, er hann gjörbi, þá baub

hann honum barnfdstur, og baub heim Snorra syni hans, og fædd-

ist Snorri þvíupp íOdda, og nam þar alls konar fræbi, því Oddaverjar

og Haukdælir skörubu langt fram ur öllum Islendingum á þeim

tímum í öllum bdklegum fræbum.

Stuiia þdrbarson í Iivammi d(5 1183. Hann var hinn mesti

höfbingi, vitur og harbfengur, og hjelt hlut sínum og manna sinna

vib hvern sem var um ab eiga, kaldrábur var hann og engi jafn-

abarmabur, og var þab því víst rjett til fundib, er Brandur byskup

Sæmundarson sagbi vib liann á alþingi, þegar rætt var um mál

þeirra Páls prests Sölvasonar : uengi mabur frír þjer vits, en meir

ertu grunabur um gæzku". Sturla var vel máli farinn og betur

talabur á þingum en flestir abrir, og var þab því háttur hans ab

gjöra langar tölur um málaefni sín.

6. Um uppvöxt Slurlusona og hvcrnig þeir Tengu ríki.

Stuiiusynir voru ungir, er fabir þeirra andabist; þórbur, er

var elztur, var 18 vetra. þá bj<5 Ari hinn sterki þorgilsson, Ara-

sonar prests hins fróba, á Stab á Snæfellsnesi ; hann átti Kolfinnu,

ddttur Gissurar Hallssonar, Helga hjet ddttir þeirra. þrem miss-

irum eptir andlát Stuiiu þdibarsonar brá Ari til utanferbar, og

fjekk biiib á Slab í hendur þórbi Sturlusyni og mannaforráb, er

hann átti , hálft þdrnesingagoborb, og gipti honum Helgu ddttur

sína. Ari andabist í Noregi ; tdk þdrbur þá allan arf eptir Ara;

!

J Ættarlölu Guðnýjar sjá íslendingasögur 1. band , Kaupmannahöfn 1843,

1. töflu.
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hann unni lítt Helgu konu sinni, og kom svo ab skilnaour þeirra

var gjörour; þau áttu ekki barna, en fxSr&ur hjelt eptir sem áour

mannaforrábi því cr átt haíöi Ari hinn sterki. Síban fjckk þórbur

Gubrúnar, dóttur Bjarna Bjamasonar af hinni gömlu Hofsverja

œtt í Vopnafirbi, cr átt hafbi þorvarbur hinn aubgi
,

og t<5k meb

henni fje mikib
;
þeirra börn voru Böbvar og Halla, er átti Tumás

prestur þórarinsson. Seinna fjekk þorgils prestr ab Skarbi, sonur

Snorra lögsögumanns Húnbogasonar, þórbi Sturlusyni hinn helm-

ing f><5rnesingagoöorös.

Sighvatur Sturluson var þrettán vetra er fabir hans andab-

ist. Hann gjörbi bu á Stabarhdli einum vetri eptir andlát Einars

þorgilssonar (1186), og var hann þá 16 vetra; hann nam þar

ekki yndi og f<5r til Stabar á Snæfellsncsi til þdröar, og var meb

honum lengstum, þangab til vorib 1197 ab hann gjörbi bú í Hjarbar-

holti. Hann hafbi til búsefna föburarf sinn 40 hundrub; hafbi

hann fyrst keypt fyrir arf sinn Galtardalstungu , en seldi hana

og keypti hálfan StaÖarhól. Síban seldi hann Staöarh<51 til lausa-

fjár, og hafbi þab fje á vöxtum þangab til hjer var komiÖ, ab

hann gjörbi búib í HjarÖarholti. þetta sumar h<5f Sighvatur b<5n-

orb sitt á alþingi og bab Hallddru Tumadóttur og þórríbar Giss-

urardóttur Hallssonar, systur Kolbeins Tumasonar, er þá var

mestur höfbingi í Skagafirbi, og var hún honum gefin; þeirra böm

voru þau Tumi, Sturla, Kolbeinn, þdrbur kakali, Markús, þdrbur

krókur, Tumi og Steinvör, er átti Hálfdán Sæmundarson. Sig-

hvatur t<5k þá vib erfbagoborbi þeirra bræbra, er Sturla fabir þeirra

hafbi átt, en þ><5rbur bróbir hans hafbi farib meb þangab til. Sig-

livatur bj<5 í Hjarbarholti nokkra vetur, síban keypti hann Sauba-

fell og fdr þangab byggbum; hann gjörbist þá mikill höfbingi og

vinsæll vib sína menn. Eptir ab Gubmundur hinn dýri gekk í

klaustur á þingeyrum, átti þorvaldur sonur hans ab taka þau gob-

orb, er fabir hans hafbi átt. Um sama leyti (1202) rjcbist Sig-

urbur Ormsson frá Svínafelli norbur til H<5Ia eptir bæn Guömundar

Arasonar, er þá var kosinn til byskups, til staöarforráöa, og fjekk

þorvaldur GuÖmundarson honum skömmu seinna goöorÖ þau er

hann átti ; en Siguröur gaf þau Tuma Sighvatssyni, er þá var enn

barn aÖ aldri, og komst Sighvatur þannig ab þeim, rjebist hann

norbur til Eyjafjarbar 1215 eba um þab lcyti, og keypti Grundar-

land, og bj<5 þar til elli.

Snorri Sturluson fæddist upp meb J<5ni Loptssyni í Odda,
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meban ab Jón lifbi, eptir þab ab hann hafbi bobib honum til fósturs

1181. þab er enginn eíi á því, ab Oddaverjar hafa frá því ab Sæ-

mundur fróbi var uppi skarab frara úr ílestum öbrum ættum á Islandi

í alls konar fróbleik, og verib, ef til vill, fremri Iíaukdælum í því;

raá rába þab bæbi af sögu þorláks byskups hins helga, er kallar Odda

hæsta höfubstab í öllura fræbura á íslandi, og þó hvab bezt á því,

hvílíkur snillingur og afbragb Snorri varb allra annara manna á

sinni öld í margs konar fræbum. Snorri Sturluson var 19 vetra

þegar Jón Loptsson andabist, og var hann þá meb Sæmundi fóstbrób-

ur sínum, þar til er þeir þórbur Sturluson bábu til handa honum

Herdísar, dóttur Bersa hins aubga frá Borg á Mýrum, hún átti átta

hundrub hundraba, en Snorri var þá fjelaus, því móbir hans hafbi

eytt þeim fjörutíu hundrubum, er hann fjekk í föburarf. sinn;

lagbi Gubný þá Hvamms land til kvonarmundar Snorra, og var

brúbkaup þeirra Herdísar í Hvammi, og skyldi Snorri eiga bú vib

móbur sína, en þau Herdís voru hinn fyrsta vetur meb Sæmundi

í Odda. Bersi prestur hinn aubgi Vcrmundarson andabist 1201,

rjebist Snorri þá til bús til Borgar, tók arf allan eptir Bersa, og

bjó þar nokkra vetur. þá bjó þórbur Bobvarsson , móburbróbir

Sturlusona, í Görbum á Akranesi, og átti hann þingmenn um Akra-

nes og marga upp um hjerab í Borgaríirbi ; honum þótti þórbur

systurson sinn gjöra þá skuldseiga, er honum voru næstir
,

gaf

hann þá Snorra hálft Lundarmannagoborb, og skyldi hann halda

þingmönnum í fribi fyrir þórbi og öbrum þeim er áleitabi. En

er Snorri hafbi tekib vib þingniönnum, þá þótti þórbi Böbvarssyni

hann meira leita á vini sína en ábur hafbi gjört þórbur bróbir

hans. þá bjó í Reykjaholti Magnús prestur, sonur Páls Sölvasonar.

Snorri Sturluson felldi mikinn hug til stabarins í Reykjaholti, og

átti hann vib Magnús prest, ab hann gæli upp stabinn, og sömdu

þeir meb því móti , ab Snorri skyldi taka vib stabnum og þeim

hjónum og koma sonum þeirra til þroska þess sem aubib yrbi.

Fór Snorri þá búi sínu í Reykjaholt, og bjó þar meban hann lifbi,

hann gjörbist þá höíbingi mikill, því ab eigi skorti fje til, var

hann hinn mesti fjárgæzluinabur og fjöllyndur, hann gjörbist skáld

gott, var hann og hagur á allt, er hann tók höndum til, og hafbi

hinar beztu forsagnir á öllu því er gjöra skyldi. þorsteinn Ivars-

son gaf Snorra Ávellingagoborb, þab er Haflibi Mársson hafbi átt,

og var þab fjölmennt, þar til heyrbu margir Mibfirbingar, Víbdælir

og allt norbur í Vatnsdal.
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7. Höfðingjar, sem voru uppi 1214.

þegar Sturla lögmabur þdrbarson fæddist 1214, voru þessir

höfbingjar á Islandi, auk föbur hans og föburbræbra: Jporvaldur

Snorrason Vatnsfirbingur og Rafnssynir vestur. J>orvaldur var

hinn me8ti djafnabarmabur, hann hafbi þá vegib Rafn Sveinbjarnar-

son (1213), rænt marga þingmenn hans, og höggib fdt undan Sturlu

Bárbarsyni, sysfcursyni Sturlusona. f>essi mál voru öll lögb undir

ddm þdrbar Sturlusonar, og gjörbi hann um þau á alþingi 1214.

Gjörbi hann þorvald úr landi 3 vetur og mikil fjegjöld á hendur

honum og þeim mönnum, er meb honum höfbu verib ab vígi Rafns.

iþessa sætt alla hjelt þorvaldur.

I Skagafirbi var þá mestur höfbingi Arndr Tumason. Eptir

ab Gubmundur byskup Arason var kominn til stdls síns 1203, sýndist

þab brátt, ab hann var miklu dleibitamari en Kolbeinn Tumason

hafbi ætlab. Sigurbur Ormsson fdr og burt skömmu eptir ab bysk-

up kom inn og rjebst hann norbur ab Möbruvöllum. þetta sund-

urlyndi milli byskups og höfbingja dx brábum til hins mesta fjand-

skapar. Byskup gekk meb staf og stdlu eitt sumar í lögrjettu á

alþingi, er landsmenn dæmdu skillítinn prest fyrir fjemál, og

fyrirbaub þeim ab dæma prestinn
,
og kvabst hann eiga ddm á

prestinum, en þeir dæmdu eigi ab síbur. Margt varb þeim fleira til

byskupi og Kolbeini og öbrum leikmönnum; annan klerk sdtti

Kolbeinn um barneign, og stefndi síban heimamönnum byskups

um bjargir vib klerkinn, en byskup mat einskis sekt manna þeirra

er Kolbeinn halbi sdtta, og Ijet þá ganga í kirkju sem frjálsa

'menn. Kqlbeinn og þeir abrir, er byskup hafði bannsungib, gjörbu

slíkt hib sama, ab þeir gengu í kirkju og samneyttu mönnum eptir

sem ábur. Um haustib 1208 gjörbi Kolbeinn heimsdkn til Hdla

og settist um stabinn, þegar engum sættum varb ákomib vildi byskup

ríba af stabnum ; hann haf&i 300 manna, en þd var margt af því

libi strákar og stafkarlar og göngukonur. Kolbeinn reib í veg

fyrir byskup og sld þá í bardaga. Kolbeinn fjekk steinshögg í

ennib snemma bardagans, og var þab banasár, e.n bændur gengu

þá til sætta og játu&u byskups ddmi á sínum málum, en hann

lagbi á þá fjegjöld stdr, og menn hans fdru meb flokkum og rán-

um um sveitir, og tdku fjc af mönnum. Leitubu bændur sjer þá

libveizlu til annara höfbingja. Vorib eptir drdgu hölbingjar lib ab

byskupi og tdku hann naubugan af stabnum, en drápu menn hans,

þá er þeim þdttu mest sakbitnir, og settust þeir Arndr Tumason
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og Sigurbur Ormsson þá yfir stabinn. Gubmundur var nú þenna

vetur meb Snorra í Reykjaholti, og annan vetur var hann íStein-

grímsfirbi. Sumario eptir kom ut brjef þóris erkibyskups, er stefndi

utan Guomundi byskupi og höfoingjum þeim er móti honum höfbu

verib, og Ijetu höfbingjar hann þá ná ab fara heim á stabinn.

Arnór Tumason fór utan (1213) en Gubmundur byskup varb

apturreka þab ár, og f<5r hann utan næsta sumar. þab sumar

kom Arnór út og var þá góbur fribur í Skagafirbi þau 4 ár er

Gubmundur byskup var utan.

í Eyjafirbi voru engir höfbingjar eptir víg Halls Kleppjárns-

sonar (1212) fyr en Sighvatur flutti J)angab. En næstu goborb

fyrir norban Vöblaheibi átti Ögmundur þorvarbsson sneis. Hann

bjó ab Hálsi í Fnjóskadal. Eystra hafbi Teitur Oddsson Gissur-

arsonar ab Hofi goborb; hann keypti og Valþjófsstab ab Jóni Sig-

mundarsyni, er hann tók vib Svínafellslandi og mannaforrábi föbur-

bróbuv síns Siguvbav Ovmssonav þar sybra, en seinna vevbuv laun-

sonur Jóns Sigmundarsonar þórarinn höíbingi eystra, og synir

hans eptir hann ; er því ekki ólíklegt, ab Teitur Oddsson haíi

fóstrab þórarinn og gefib honum þau goborb, er hann átti eptir

sinn dag, ab minnsta kosti virbist nafn Odds þórarinssonar ab

vera föburnafn Teits
,

því ekki kemur þab fyrir í Svínafellsætt.

Kona Teits Oddssonar var Helga þorvarbsdóttir
,

þorgeirssonar

Hallasonar íEyjafirbi, og var hun og Gubmundur byskup bræbrabörn.

Eptir föbur hennar ætla jeg þorvarb þórarinsson heitinn. Hvort sem

ab þórarinn hefur nú metib fóstur einungis til ab nefna sonu sína

þannig úrættis, eba, sem líklegra virbist, ab móbir hans hefur verib

þeirrar ættar, og cf til vill dóttir Teits.

Á suburlandi voru flestir og ríkastir höfbingjar um þetta

leyti. þá hafbi Ornmr Jónsson Svínfellingur tekib vib föburleiít)

sinni eptir lát Jóns Sigmundarsonar. Hann var ríkur höfbingi og

fribsamur, var hann lítt ribinn vib deilur þær er voru um alla

hans daga.

Sæmundur, sonur Jóns Loptssonar, bjó þá í Odda, hann þótti

göfgastur mabur á íslandi í þenna tíma; hann átti mörg bú og

aub fjár, þó var hann miklu minni höfbingi en fabir hans, og enginn

skörungur, og diógu því Haukdælir mjög fram sinn hlut þar

eystra, einkum seinustu ár þau erhannlifbi, þó ab þab kæmi meir

fram eptir hans daga. Páll var elztur sona hans, hann drukknabi

í hinni fyrstu utanferb sinni í Noregi (1216). Allir hinir yngri
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synir Sæmundar urím allgóbir bændur, en lítií) kvaö aí) þeim í

samanburSi viÖ hina fyrri Oddaverja. Hálfdán var fyrir þeim

bræbrum. Ormur Jónsson, br<5í>ir Sæmundar, bj<5 þá á Breibabdl-

staí) í Fljótshlfó , hann var spekingur mikill a?) viti og hinn göf-

ugasti mabur. Loptur, son Páls byskups, bj<5 í Skarbi hinu vestra,

en Kctill bróöir hans d<5 ungur (1214). Páll byskup andabist

skömmu fyrr (1211). þorvaldur Gissurarson Hallssonar, bj(5 þá

í Hruna, hann átti fyrst Jðru, ddttur Klængs byskups. Synir

þeirra voru Guðmundr, Klængur, Einar, Teitur lögsögmabur og

Björn , er átti Hallveigu Ormsddttur frá Breií>ab<51sta&; síbar átti

þorvaldur Gissurarson þ<5ru hina yngri, dóttur Gufcmundar gríss

Amundasonar á þingvelli og Solveigar Jónsdóttur Loptssonar;

þeirra börn Halldóra, er Ketill prestur þorláksson lögsögumaftur

átti, og Gissur jarl. Magnils prestur Gissurarson, brdbir þorvald-

ar, bj(5 þá í Tungu, hann var næsta ár eptir (1215) kosinn til

byskups, og kom út meí> byskupsvígslu 1216. Fyrir sunnan

heibi voru Snorri Sturluson, sem áfcur er gctib, og þórður Böfc-

varsson, m<5fcurbr<5bir Sturlusona; synir hans voru þeir BÖÍ)var í

Bæ
,

þorleifur í Görðum og Markus á Melum. I Hítardal og á

Kolbeinsstöbum bjuggu þeir feftgar: þorlákur, son þorleifs beisk-

alda og Ketill prestur sonur hans. Snorri prestur Narfason bj(5

ab Skarfei.

8. Viðskipti höfðingja frá 1204 til 1234.

þess er getiö í annálum, að Sæmundur Jdnsson og þorvaldur
' Gissurarson hafi lagt lag á vaming austmanna 1215. þaí> hefur

a!b líkindum verið fyrir J)essa sök ab Björgvinarmenn , sem þá

hafa án efa haft mesta verzlun á Islandi af NorfcmÖnnum , eins

og þeir sfóar höf&u, gjörfcu spott mikií) ab Páli Sæmundarsyni,

er hann kom til Noregs 1216, og sögbu aí> hann mundi ætla aí)

verba konungur efta jarl yfir Noregi. En vib sköll þessi rjeb

hann sjer far norður í land og ætlabi á fund Inga konungs; þeir

týndust allir á leibinni. þegar Sæmundur Jónsson frjctti þetta

sumarií) eptir, neyddi hann Björgvinarkanpmenn , er þá voru á

Eyrum, til ab gjalda sjer þrjú hundruÖ hundraba; eptir þaí) v<5gu

austmenn Orm bró&ur hans (1818), því þeir fengu ekki færi á

Sæmundi. Eptir víg Orms settist Björn þorvaldsson á Breií)ab<51-

sta& og tók arf eptir Orm og mannaforráf), gjör&ist hann þá ríkur

höfðingi.
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Um þetta leyti voru or&in höf&ingjaskipti í Noregi , var Ingi

konungiir anda&ur, en kominn til ríkis Hákon Hákonarson gamli

og Skúli jarl. Noregsmenn voru þá miklir óvinir Islendinga, eink-

um Oddaverja, og haf&i Skúli jarl í rá&i a& herja til Islands um
sumarib 1220. Snorri Sturluson haf&i fari& utan 1218, og var

hann me& Skúla jarli í þetta mund raeí) hinni mestu sæmd; var

þa& einkum fyrir fortölur hans , a& herförin var& ekki
,
og má

vir&a honum til vorkunnar, þó a& hann gæfi konungi og jarli von

um a& snúa Islendingum til hlý&ni vi& Noregskonung, þegar hann

vildi afstýra slíkum háska. Snorri kom út samsumars, og haffti

jarl gefi& honum skip þa&, er hann var á, og 15 stórgjafir a&rar,

og gjÖrt hann lendan mann. En í sta& þéss at) þakka Snorra, a&

hann hafbi afstýrt þessum ófri&i Nor&manna, fjandsköpuftust Odda-

verjar vi& hann, og kenndu honum þa&, a& engar fengust bættir

fyrir víg Orms.

Um þetta leyti gjörbist sundurlyndi miki& me&þeimLopti bysk-

upssyni og Birni þorvaldssyni. Fylgdu þcir Lopti í ])essti synir

Sæmundar hinir eldri og synir þorsteins Júnssonar Loptssonar; var

þa& einkum til saka, a& þeim fjell þungt, a& Björn, sem var af

Hankdælaætt, haf&i gengi& a& eiga Hallveigu Ormsdó'ttur, og fengi&

þannig miki& ríki , er Oddaverjar höf&u lengi haft. Lauk þeirra

skiptum svo, a& Björn fjell á Brei&abólsta& um vori& 1221. þú er

þa& eptirtektavert í deilu þeirra, a& hvorugir stálust á a&ra eins og

höf&ingjar optast gjor&u á Stttrlungatí&, heldur sendi Loptttr mann

á Brei&ab<51sta& viku fyr , a& segja Birni , a& hann mundi koma

þar í annari viku, og ba& hann svo vi& búast a& þá skyldi endir

ver&a á deilttm þeirra. Sæmundur Jdnsson var J>á gamall, hann
§

var vi& me&an á bardaganum std& me& 2 hundrtt& manna, og er

þa& mikil fur&a, a& hann skyldi ekki ganga í milli* þetta var

sí&asta skipti a& hin ágæta Oddaverjaætt bar hærri hlut í deilum

vi& höf&ingja, því í eptirmálintt báru þeir undir eins lægri hlut

fyrir þorvaldi Gissurarsyni. Sæmundur rei& ekki til þings, og

Loptur fjekk því, cins og nærri má geta, engan afla til þingrei&ar

móti þorvaldi
,
og var Loptttr, og fleiri af þcim er veri& höf&u í

bardaganum á Brei&abólsta&, gjör&ir sekir. Seinna ur&u sættir

me& því múti, a& þorvaldttr skyldi rá&a einn öllu sem hann vildi.

Sæmundur var ekki ri&inn vi& mál manna eptir þetta, hann and-

a&ist um hausti& 1223, á þriöja ári hins áttunda tugar aldurs síns.

Eptir andlát hans skipti Snorri Sturltison arfi og ríkjum me&
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sonum hans, en þó ab þeir hjeldi lengi vel goborbum þeim, er

fabir þeirra hafbi átt, þá hofbu þeir engan afla á móti Sturlungum

og Haukdælum og urbu opt fyrir herhlaupum og ágangi bóta-

laust; þab lætur og ab líkindum ab þingmenn þeir, er þeir Jón

Loptsson og Sæmundur höfbu átt í öbrum hjerubum, t.a. m. Borg-

arfirbi , faaíi leitab sjer trausts til ríkari höf&ingja, er nær voru

og betur gátu veitt þeim lib, ef á þurfti ab halda, og ab minnsta

kosti getur Sturlunga þess aldrei, ab synir Sæmundar hafi átt

þingmenn utanhjerabs.

Sighvatur Síurluson hafbi smám saman aukið völd sín og vírb-

ingu í Eyjafirbi og gjörbist nú ríkur í hjerabi og hinn vinsælasti.

Hann fjekk Sturlu syni sínum bu á Saubafelli og skyldi hann

gæta ríkja hans þar vestur. Arnór Tumason fór utan 1221, og

setti fyrst þörarinn Jónsson Sigmundarsonar yfir ríki sitt í Skaga-

firbi. þórarinn var þá ungur, og þótti hjerabsmönnum sem lítil vörn

mundi verba afhonum fyrirágangi Gubmundar byskups og manna

hans. Tumi Sighvatsson rjebist því vestur til Skagafjarbar og rak

Gubmund byskup burtu af stólnum, en menn Gubmundar fóru

ab Tuma skömmu seinna og drápu hann. Um vorib (1222) söfn-

ubu þeir Sturla og Sighvatur libi og fóru ab byskupi, er þá var

farinn til Grímseyjar, drápu nibur menn hans, en höfbu hann meb

sjer og ráku hann utan samsumars. Hafbi Sighvatur þá ráb yfir

Skagafirbi, þangab til Kolbeinn ungi, sonur Arnórs Tumasonar, er

hafbi látizt í Noregi, kom tít (1225). Kolbeinn var þá ungur og

rjeb Sighvatur um meb honum í fyrstu. Vorib eptir ab Sæmundur

Jónsson andabist fjekk Sturla Sighvatsson Solveigar Sæmundar-

dóttur. Sæmundur haföi svo fyrir skipab, ab hun skyldi hafa

jafnmikinn arf og hver sonanna, en þorvaldur Gissurarson dró

svo fram hennar hlut, ab hiín fjekk koseyri af öllum arfinum,

enda var þab aubvelt, þegar Snorri átti ab skipta, því ab honum

þótti allskemmtilegt ab tala vib Solveigu, og varb fár vib er hann

heyrbi ab Sturla hafbi fengib hennar. Sighvatur fjekk Sturlu þá

Snorrungagoborb , er hann hafbi farib einn meb, eins og ábur er

sagt, til kvonarmundar, og gjörbist Sturla þá ríkur og vinmargur

þar vestur, og hefur þetta kvonfang Sturlu án efa hvatt Snorra

til ab kalla eptir Snorrungagoborbi í hendur honnm, sem enn

mun sagt verba.

Á Vestfjörbum tóku nú aptur til deilur milli þorvalds Snorra-

sonar og sona Rafns Sveinbjarnarsonar, meb Rafnssonum voru
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þéir synir Jdns Brandssonar, systursynir Sturlusona, varí) þ>or-

valbur drjilgari í þeirra vibskiptum, og lirukku Jdnssynir ur Vest-

fjörbum subur til Snorra.

Snorri Sturluson kom tít, eins og áÖur er gctiÖ 1220 meÖ

hinum mestu sæmdum og f<5r ríki hans ávallt vaxandi um þenna

tíma. Hann sdtti þorvald Snorrason til sektar á alþingi (1224)

fyrir rán og hernaft á Jdnssyni, en Sturla Sighvatsson fjekk sœtta

þá, hann var þá mikill vinur þorvaldar. Næsta vor (122,5) f<5r

þorvaldur suÖur til Snorra og leitabi mægfea vib hann
,

og bab

þdrdísar ddttur hans, og var hun honum heitin. Sama vorib sömdu

þeir Snorri og þorvaldur Gissurarson þaÖ meö sjer, ab Gissur þor-

valdsson skyldi fá Ingibjargar Snorraddttur, en þorvaldur skyldi eiga

hlut aÖ viÖ Hallveigu Ormsddttur, er þá var ekkja eptir Björn f>or-

valdsson, og átti þá fje allt og mannaforráÖ, er Ormur Jdnsson

hafbi átt, og liaffci auk þess fengib ab crföum allt fje Kolskeggs

aubga, er einn var au&gastur maður áíslandi, að htíri gjöröi fjelag

vib Snorra og færi til biis meb honum, en nokkub af fjc Kolskeggs

skyldi leggja til klausturs í Vibey, og f<5r þetta allt fram.

þegar Snorri þdttist nu vera búinn ab treysta sig meb mægb-

um þessum, tdku þeir þdröur Sturluson ráö sín saman aö heimta

aptur SnorrungagoöorÖ, er Sighvatur hafbi þá fengiÖ Sturlu syni

sínum, eins og áöur er sagt, og var þdrÖur þess þd alltregur.

A alþingi 1226 gjörÖu þeir tilkall til goöorösins í hendur Sturlu,

en ekki greicldist ur því þaÖ ár, því Sturla skaut málinu til fööur

síns, en hann vildi ekki slaka neitt til. Voriö eptir (1227) hafÖi

þdrÖur uppi þdrnessþing , eins og þeir bræÖur höfÖu gjört ráö

fyrir. þá tdk þdrbur upp Snorrungagoborb
,
og tdk Jdn murti,

sonur Snorra, viö tveim hlutum þess, en þdröur hafÖi þriÖjung.

þetta líkaÖi Sturlu Sighvatssyni allþungt, og kom hann ekki á

þingife. þdrbur Sturluson reib ekki snemma til alþingis um sum-

arib. þegar menn voru ribnir til þings , safnáöi Sturla ab sjer

mönnum og fdr aÖ þdr&i, og drap af honum menn nokkra, cn

lagbi þd rfkt viö, aÖ ckki skyldi mein gjöra þdröi eba sonum

hans. Grib voru sett milli þeirra til mibsumars. Síban reib þdröur

á þing, og bauÖ Snorri honum ab fara meb honum í Dali aÖ Sturlu

meÖ svo mikinn afla sem hann vildi , en þdröur vildi þab ekki.

þeir þdrbur og Sturla sættust veturinn eptir. J>ann vetur kom

Kolbeinn ungi Arndrsson subur í Reykjaholt, og baÖ ILillberu
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Snorradóttur
,

og fjekk hennar, og fór hun norfcur meb honum.

Ekki samdist mef) þeim fi ændum um Snorrungagoborb næsta sumar

(1228). þab sumar safnabi Snorri libi
,
og fór í Dali til ab leita

eptir hlut sínum vib þingmcnn Stuiiu, og fór þórbur meb honum

í þessa ferb , en gjörfci þó ábur Sturlu varan vib, og fýsti hann

á ab vera ekki heima, og reib Sturla ])á undan norbur um heibi.

Snorri stefndi saman mönnum um alla Dali, og Ijet þá.sverja sjer
*

eiba
,
og scgjast í þing mcb sjer. þorvaldur Vatnsíirbingur var

og í þessari ferb mcb Snorra, og fór þaban vestur heimleibis.

Eptir ab þorvaldur Vafnsfirbingur hafbi fengib þórdísar dóttur

Snorra, gjörbist ríki lians svo mikib á Vcstfjörbum , ab hvorki

Rafnssynir nje Jónssynir gátu haldizt vib fyrir vestan Gilsfjörb.

Fóru Rafnssynir J>á til Sturlu og gáfu honum goborb sitt til lib-

veizlu. Reyndu þeir Sighvatur og Sturla ab sælta þá, en bæbi

var, ab þorvaldur var tregur til ab gefa Rafnssonum upp goborb

þeirra, er hann hafbi lagt undir sig, enda fýsti Snorri hann ekki

mjög sáttanna. þegar þorvaldur fór nii heimleibis , eins og ábur

er sagt, og gisti ab Gillastöbum, tdku Rafnssynir híís á honum,

og brenndu hann inni. Fórn Rafnssynir sfóan til Sturlu, en hann

sendi ])á norbur í Eyjafjörb til föbur síns. þórbur þorvaldsson

tók ríki eptir föbur sinn og þeir Snorri bræbur. Sturla Sighvats-

son sendi menn um haustib til Vatnsfjarbar ab bjóba Jíorvaldsson-

um sátt fyrir Rafnssonu og brennu, cn þórbur tók ekki undir

þab, en bar fjörráb á Sturlu vib föbur sinn og á Sighvat. Eptir

jól stefndu þorvaldssynir ab sjer mönnum, og veittu Sturlu abför.

Sturla var ribinn tír hjerabi, þegar þeir komu til Saubafclls. þessi

ferb þorvaldssona er sú hrybjulcgasta , sem farin hefur verib á

sjálfri Sturlungaöld. jþeír komu á náttarþeli til Saubafells, þegar

allir menji voru í svefni, óbu inn í bæinn
,
hjuggu og lögbu allt

sem fyrlr var, bæbi konur og karla, ræntu öllu, er þeir gátu meb

sjer haft, og spilltu hinu. Solveig husfreyja hafbi fætt barn skömmu

ábur, og gengu þeir ab hvílu hennar meb t>rugbnum og blóbugura

sverbum, og hristu þau ab henni, og vildi þórbur hafa rænt henni

ásamt öbru, ef hann hcfbi mátt komast mcb hana. Svo sagbi þórbur

síban, þá er um var talab, ab því hefbi hann fegnastur orbib, er

hann kom í lokhvíluna, og hann hugbi, ab Sturla mundi vera þar

fyrir, en hinu ófegnastur, cr hann var þar ekki. Fimmtán af

heimamönnum voru særbir, en þeir ellefu, er sjer máttu enga

björg veita; þrír Ijetust dr sárum, tveir karlar og ein kona» þegar
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Sturla frjetti um Sauöafellsför, spur&i hann hvort Solveigu var

ekkert gjort, menn sög&u hana heila, sí&an spur&i hann einskis.

Skömmu seinna stefndi Sturla a& sjer mönnum, og bar upp fyrir

þeim, a& hann viltli fara a& Snorra, því hann virti, sem Snorri

hef&i verií) r<5t undir þessum <5friBi , en menn skárust undan aö

fara þessa för me& honum, því a& sumir voru frændur Snorra og

vinir, og öll alþý&a haf&i svarib Snorra ei&a vetri fyr. Rei& Sturla

þá nor&ur um land til fö&ur síns. Um haustiö f<5r Sturla til Vatns-

fjaröar, en þorvaldssynir höföu fengiÖ njósn, og fjekk hann ekki

fang á þeim. Var þá sáttum komiö á meö því mðti , a& þ<5r&ur

seldi Sturlu sjálfdæmi. Gjör&i Sturla fjegjöld á hendur þdrbi, og

eptir þetta t<5k aö semjast me& þeim Snorra, Sighvati og Sturlu,

því aí) Sighvatur haföi þá látiÖ Rafnssonu af hendi, og tekiö

þeim far. f>essa sætt, er Sturla gjör&i vi& Vatnsfir&inga, hjelt

hann í hin næstu tvö ár (1230 og 1231), en þeir þorvaldssynir

voru uppivö&slumenn miklir, og fðru hvert haust um alla Vcst-

fjör&u til a& fá til bús síns, og höl&u þaö af hverjum, er þeir

vildu , eins af þingmönnum Sturlu og sínum. Báru margir þa& í

eyru Sturlu, a& hann mundi aldrei hafa þingmenn sína á Vest-

fjör&um í fri&i, me&an þ<5r&ur þorvaldsson væri höf&ingi í Vatns-

fir&i. Snorra þötti því þörf a& bi&ja Sturlu aö selja þorvaldsson-

um gri&, er hann bau& þeim su&ur til sín um föstu 1232, en *

Stuvla hjelt ekki gri& þessi, heldur safna&i hann a& sjer mönnum,

og rje&ist á Vatnsfir&inga, þegar þeir voru á su&urlei&inni
,
og

t<5k þá af lífi.

Um þetta leyti horffei til deilu meí» þeim Snorra Sturlusyni

og Kolbeini unga. Kolbeinn haf&i, eins og á&ur er sagt, fengi&

Hallberu, dóttur Snorra, var hún me& honum á alþingi 1229, og

gjör&ist hún þá vanheil. Hún var í bú& me& fö&ur sínum. ]?egar

Kolbeinn reiö af þingi
,

gaf hann engan gaum a& henni
,

og f<5r

hún heim í Reykjaholt me& fö&ur sínum. Nokkru sí&ar Ijet Snorri

fylgja henni nor&ur, var hún þar skamma hrí&, og f<5r su&tir

aptur. Hallbera d<5 1231. Eptir dau&a Hallberu fjekk Kolbeinn

ungi Helgu Sæmundarddtttir, Jónssonar. Snorri kalla&i þá eptir

arfi Hallberu og helmingi go&or&a fyrir norí)an land, og vildi

hann því treysta vini sína, og var því fúsari til sátta vi& Sturlu

eptir víg þorvaldssona. Á alþingi (1232) var mikil deila meö

þeim Snorra og Kolbeini, en þ<5 sættust þeir a& því, a& Orækja,
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sonur Snorra, skyldi fá Arnbjargar, systur Kolbeins, og skyldi

Snorri fá Orækju tvö hundrub hundraba og Stab á Mel og goborbib

Haflibanaut , en Snorri skyldi eiga helming goborba fyrir norban

land
,

þeirra er Kolbeinn átti ab rjetíu, og skyldi Kolbeinn meb

fara, og vcita Snorra á þingi , Kolbeinn skyldi og gjalda fje ab

hægindum. Orækja fjekk Arnbjargar, og þab var hib eina, er

fram kom af þcssum samningum.

þetta sama sumar fdr Snorvi til Vestfjarba, og bundust þá

Vestíirbingar á hendur honum, þeir cr verib höfbu þingmenn

Vatnsfirbinga, var Sturlu lítib um J)á ferb, en þd fdr skipulega

meb þeim frændum í þab skipti. Vorib cptir (1233) hcimti Orækja

af Snorra kvonarmund sinn og Stab í Stafaholti , er Snorri hafbi

lofab honum, þegar þab brást, ab hann fengi stabfestu í Mibfirbi;

en Snorri vildi ekki minnka kost sinn subur þar. Snorri scndi

hann þá vestur til Vatnsfjarbar
,

og skyldi hann taka þar vib

stab og mannaforrábi.

Snorri hafbi , eins og hann hafbi lofab Skúla jarli, sent Jdn

murta son sinn utan 1221. Jdn kom út aptur 1225, og var ]>á

meb föbur sínum þangab til um vorib 1229, þá bab hann föftuv

sinn ab hann skyldi leggja fje til kvonarmundar sjer, og vildi

hann bibja Helgu Sæmunclarddttur
;

þegar hann fjekk þetta ekki

af Snorra, brá hann til utanferbar og tók sjer far í Hvítá, þá

fdr og utan á Eyrum Gissur þorvaldsson. Jdn gjörbist þá hirb-

mabur og skutulsveinn ; næsta sumar ætlabi hann til Islands, en

fjekk eigi orblof af konungi. Jdn murti var veginn annan vetur

eptir jdl af Olaíi svartaskáldi. Gissur þorvaldsson og Jdn bjuggu

þá saman, og vildi Gissur stöbva þá og hjelt Jóni, en Olafur hj<5

þá í höfub Jóni, og var sárib ekki mikib, en Jón geymdi sín lítt,

og leiddi sárib hann því til bana. Gissur fdr út sumarib eptir

(1231).

þegav ^orvaldur Gissurarson varb var vib orbrdm þann er

á Ijek um víg Jdns, lagbi hann fund mcb þeim Snorra og Gissuri,

og á þeim fundi svarbi Gissur tímmtarddmseib , ab hann hefbi í

engum rábum verib meb Ólafi vib Jdn, og hann hefbi viljab þá

rjettum skilnabi skilja í alla stabi. — Gissur haf&i fengib Ingi-

bjargar Snorraddttur , eins og ábur er getib, og var þeirra hjú-

skapur jafnan dhægur, og segja menn ab hún ylli því meira en

hann. Febur þeirra þorvaldur og Snorri áttu allan hlut í ab

semja meb þeim, gáfu þeim til samþykkis sín 20 hundrub hvor,
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og var þd sein ekki gjörbi, eins og von var, og kom svo, ab kallab

var, ab skilnabur þeirra væri gjör.

Gubmundur byskup var í Noregi 4 vetur eptir ab Sighvatur

og Sturla ráku hann ulan eptir Grímseyjarför. Hann kom ut

1226, og Var þá Utn veturinn á Hdlum. Sumariö 1227 kom hann

noroan til alþingis meb 30 manna, og var meb Snorra um þingiÖ

meb sveit sína
,
þaban fdr hann um Vestfjörbu seinni hlut sum-

arsins. Hann ætlabi norbur um haustib, en Sighvatur og Stuiia

bönnubu honum yfirfcrb. þá hafbi Gubmundur byskup 100 manna.

þdröur Sturluson baub þá byskupi í Hvamm, og var hann þar til

föstu. þaö var skiliÖ í sætt |)eirra þdrÖar og Sturlu eptir Hvamms-

för, ab byskup skyldi fara heim til Hó*la; fdr byskup þá norbur

skömmu síöar (1228). Síöan var Guömundur byskup á Hdlum

þangaÖ til aö Skagfirbingar ráku hann af staÖnum (1231) meb

ráÖi Kolbeins unga; fdr byskup þá noröur um sveitir og safn-

aöist skjdtt mikiö liÖ til hans og var alldspakt, ræntu og stálu

hvívetna, og setti byskup þá Rafnssonu til aö sjá um, aö menn

hans stælu ekki frá bændum. Líka tdku menn lians aö drepast á.

Hann fdr aö noröan um föstu og kom á VíÖimýri nær skírdegi

(1232), og rak Kolbeinn þá allt liÖ frá honum, og ljet hann fara

heim til Hdla og hafa hann í varöhaldi
,
og voru 2 klerkar hjá

honum. þannig var hann haldinn þangaö til Magnus byskup kom

ilt um sumariÖ meÖ brjef erkibyskups, er bubu Gudmundi bysk-

up\ af embætti. Magnús byskup hafÖi og út brjef SigurÖav erki-

byskups, þar í var mælt harblega til J)eirra Sighvats og Sturlu

fyrir Grímseyjarför og annan mdtgang vib GuÖmund byskup, var

þeim stefnt utan bábum febgum, cn þab rjebist af, ab Sturla skyldi

fara fyrir báöa þá og leysa mál þeirra beggja
;

bjdst Sturla þá

til utanferÖar, en Orækja fdr vestur, og setti Stiuia þá Odd Ola-

son til aö gæta þingmanna sinna á VestfjörÖum.

9. Samningar Sturlu Sighvatssonar við Hakon konung.

Stuiia Sighvatsson fdr utan þetta sumar á Gásum. Hann

fdr þegar suÖur til Björgvinar á fund Uákonar konungs, en þá

var sundurþykki mikiÖ meb þeim mágum, konungi og Skúla her-

toga. Sturla var í Noregi öndverban vetur, síban rjeb hann til

suöurferÖar ; hann fann Valdimar konung gamla í Danmörk, og

tdk hann Sturlu allvel og gaf honum hest gdöan og fleiri sæmilegar

gjatir. Sturla kom úr RdmferÖ til Noregs ura haustib (1234), og
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fann Hákon konung í Tunsbergi, og hafbi liann Stuiiu í bobi sínu

og talabi vib hann marga hluti. þá spurbist mikill ófribur af

Islandi, og Ijet konungur illa yfir, er Sturla tjábi honum slík tíb-

indi, og spurbi hversu mikib mundi því til fyristöbu ab koma

einvaldi á landib, ljet þá mundu verba frib betri. Sturla kvab

lííib fyrir því, ef sá kæmi til er nokkurn styrk hefbi. Konungur

spurbi, ef hann vildi vib taka, ab flytja þab mál; hann kvabst

mundi til hætta meb konungs forsjá , og eiga slíkra sæmda von

af konungi, ef hann kæmi þessu fram, sem honum þætti verbugt.

Konungur bab hann ekki manndrápum vinna landib, en bab

hann taka menn og færa utan , eba fá ríki þeirra meb nokkuru

mdti. þannig segir Sturla þðrbarson frá samningum þeirra Há-

konar konungs og Sturlu í Hákonarsögu
,

og ber þab saman vib

þab sem segir í Sturlungasögu (II. 226), ab þab hafi verib mjög

talab, ab þeir konungur og Sturla hefbu gjört þau ráb, ab hann

skyldi vinna Island undir konung, en konungur skyldi gjöra hann

höfbingja yfir landinu, en Sturla lifbi ekki svo lengi , ab menn

geti sjeb, hvort hann ætlabi ab halda þessi einkamál vib konung,

en aubsjeb er, ab hann hefur gcngib í þetta meb minni fyrirhyggju

en nokkur annara, þegar hann ætlabi ab eiga launin undir kon-

ungs náb, fyrir ab svipta ættjörbu sína frelsi.

II.

A. ÆFI STURLU LÖGMANNS þÓRÐARSONAR.

LÖgmann Slurlu stærsla skáld

Btœrðu vísintlin.

Eggert Ólafsson.

10. Um uppvöxt Sturlu "þórðarsonar til 1231.

PóKÐUR Sturluson t<5k vib biii á Stab á Snæfellsnesi og manna-

forrábi eptir Ara hinn sterka og fjekk Helgu dóttur hans, en

skildi vib liana eptir fá ár. Síban fjckk hann Gubrunar Bjarna-

dóttur, er var ekkja eptir þorvarb aubga, og tók mcb hcnni fje

mikib; þeirra börn voru þau Böbvar og Halla, er átti Tumás prestur

þórarinsson. Gubrún hefur líklega dáib úih eba fyrir 1200, því

fyrri getur þórbur ekki hafa tekib Hróbnýju £<5roard<5ttur til sín,
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því a& Bersi hinn au&gi Vermundarson , er hún var á&ur gipt,

anda&ist ekki fyr en 1201. Hefur þór&ur eflaust tckiÖ miki&

fje me& Hró&nýju, og hiín líkl.ega andazt hjá honum, og þess

vegna grei&ir hann seinna Jóni murta, dóttursyni hennar, hundra&

hundra&a fyrir arf hennar. Ilró&ný hefur a& líkindum dái& hjer-

umbil 1210, því þá tekur þói&ur a& eiga börn me& þóru. Hvergi

hef jeg geta& fundi& neitt um ættþóru. Sturlunga segir : uþór&ur

átti frillu, er þóra hjet, þeirra börn Olafur, Síurla, Guttormur,

þór&ur, Valger&ur, Gu&rún". þóra anda&ist 1 225, og fjekk þór&ur

þáValger&ar, dóttur Arna í Tjaldanesi; ekki er þess geti& a& þau

haíi átt börn, enda var þór&ur sextugur, þcgar hann fjekk hennar.

Sturla þór&arson var fæddur 1214 á Olafsmessudag, rjettum

tíutíu árum eptir a& afi hans Hvamm-Sturla var fæddur. Lítib

höfum vjer a& segja frá uppvexti Sturlu. Gu&ný, mó&ir Sturlu-

sona, ammahans, bjó íHvammi þanga& til 1201, a&Snorri kvonga&ist,

því hun fjekk honum þá Hvammsland til kvonarmundar, eins og á&ur

er sagt, en Snorri hefur skömmu seinna selt landi& Svertingi þor-

leifssyni, frænda Sturlunga, en Gu&ný fór þá til þór&ar, og var

fyrír búi hans á Eyri e&a Sta&. þar hefur hún fóstra& Sturlu

sonarson sinn þangab til 1218, þegar Snorri fór utan, því þá fór

hiin til Snorra og var fyrir búi í Reykjaholti me&an hann var

utan. Hún var sí&an me& Snorra þanga& til hún anda&ist, hjer-

umbil 1224, og hefur hún þá veri& nær áttræ&u. Snorri tók alla

gripi þá, er hún haf&i átt, og var þa& miki& fje, en hún haf&i

á&ur gcíi& allt fje& Sturlu þór&arsyni , fóstra sínum. Sighvatur

tók af eignum hennar Glerárskóga, er honum voru næstir. Stuiia

Sighvatsson haf&i haft Hvammsland af Svertingi
,
og seldi hann

þór&i Sturlusyni þa&. þór&ur flutti þanga& búferluin 1225, en

haf&i anna& bú á Eyri, en fjekk Sta& á Snæfellsnesi þá í hendur

Bö&vari syni sínum. — Deila var& á milli Snorra og þór&ar um
fje Gu&nýjar, en samdist brátt. Vcturinn 1226 haf&i Snorri jóla-

drykkju a& norrænum siÖ; þar var mannmargt, þar voru þeir þá

Ólafur og Sturla þór&arsynir, og var Síurla þá 12 vetra, þó hefur

Sturla ekki veri& me& Snorra a& sta&aldri um þetta lcyti. Næsta

sumar (1227) fór þóröur ekki snemma til Jnngs ,
en sencli Sturlu

til Snorra rne& go&or& sín um Jónsmessu.

þa& er eptirtektavert , hversu höf&ingjar um þa& leyti hafa

láti& sjér annt um, a& synir sínir kynnu snemma a& mæla lögskil,

og gegna þeim störfum á þingi, er þeim bar a& kunna, þegar þeir
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tækju vib mannaforrábi. þegar ab Snorri sótti þorvald Vatnsfirbing

til sektar 1224 fór Orækja sonur hans meb málib, og var hann

þá fjórtán vetra. Gissur þorvaldsson sótti Lopt byskupsson til

sektar á alþingi 1221 eptir bardagann á Breibabólstab
;
og var

Gissur þá ekki eldri en 12 vctra, og þó er þab ab sjá á Njálu,

ab ekki hafi þess konar sóknir verib svo vandalausar.

Næsta sumar (1228) fór Snorri Sturluson í Dali og þórbur

bróbir hans ineb honum ; í þeirri fb'r voru þeir bræbur Olafur og

Sturla meb fó'bur sínum. Gubmundur byskup var í llvammi meb

þórbi veturinn eptir Hvammsför (1227—28), og fór eptir þab

norbur. Hann fór og um Vestfjörbu (1231), og fjekk þórbur þá

Sturlu son sinn, þegar byskup kom í sveit hans, til þess ab fara

meb byskupi og skipa fólki hans á gistingar, því þá var, eins

og jafnan, mikill mannfjöldi mebhonum; og sýnir þetta jueb öbru

hve brábþroska Sturla hefur verib, því ekki var lib þab er fylgdi

Gubmundi byskupi vant ab vera spakt, og hefur þab verib all-

mikill vandi fyrir Sturlu, 17 vetra ab aldri.

Sturla Sighvatsson bjóst til utanferbar, eins og fyr er getib,

um sumarib 1233. Sighvatur fabir hans kom ab norban um þing

til Saubafells, og var þar um þingib. Snorri reib til alþingis

eptir vanda, því hann hafbi lögsögu
, þá var Sturla þórbarson

meb honum. þegar Snorri kom heim af þingi, sendi hann Sturlu

eptir Sighvati
,

og baub honum subur þangab , fór Sighvatur þá

subur meb Sturlu og var fögur veizla hjá Snorra; gjörbu þeir

bræbur þá ura víg Vatnsíirbinga, og urbu vel ásáttir. Snorri gaf

Sighvati spjót gullrekib ab skilnabi, og kvab ófallib, ab þeir skildu

gjafalaust, svo sjaldan sem þcir fyndust.

11. Viðurcign Jxirðar Sturlusonar og sona hans við Orœkju.

Órækja Snorrason var mi kominn í Vatnsfjövb, og söfnubust

skjótt til hans margir röskir menn og ódælir; hann sendi menn

sína um haustib (1233) um alla fjörbu ab afla til bus ; var fyrir

þeim Maga-Björn norblenzkur mabur, þeir fóru allt sufeur á Breiba-

fjörb, og ræiittt víba í eyjum og annarstabar í sveit þórbar Sturlu-

sonar.

þenna vetur hinn næsta eptir var deila fyrir norban land

milli þeirra Sighvats og Kolbcins unga, Orækja fór þá til Skaga-

fjarbar til libs vib Kolbcin
,
mág sinn

,
og fór vestur heimleibis

eptir fundinn í Flatatungu ; hann reib meb allan flokk sinn í
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Hvamm, til bús þórbar Sturlusonar, og bjuggu þeir óspaklega

heyjum og öbru, og hjuggu níu vetra gamlan uxa, er þórbur

átti. Síöan fór Orækja til Saurbæjar og tók þar fje af bænd-

um
5

og gjorbi bú á Stabarhóli til móts vib Sverting þorleifsson;

annab bú gjörbi Orækja á Reykhólum
,

og fór eptir þab vestur

til Vatnsfjaröar. þaÖ sumar voru dylgjur miklar á þingi. Kol-

beinn hafbi um veturinn, þegar deila ])eirra Sighvats var, komizt

ab raun um , ab bændur í Skagaíirbi voru honum ekki tryggir

til libveizlu, þegar vib Sighvat vav ura ab eiga; voru flestir hinir

stærri bændur vinir Sighvats, síban ab Sighvatur hafbi haft ráb

yíir Skagafirbi meban ab Kolbeinn var ungur. Ljet Kolbeinn því

drepa bezta bónda í hjerabinu, Kálf Guttormsson á Miklabæ og

Guttorm son hans, cn Jó*n prestur Markússon, er líka hafbi gjört

sig beran ab því, ab hann var meiri vinur Sighvats, stökk þá úr

hjerabi og subur til Snorra, og Sveinn son hans meb honum
,
og

tók Snorri vib þeim sakir fornrar vináttu. Um sumarib voru þeir

Kolbeinn og Snorri á þingi og voru dylgjnr miklar um þingib,

því ab Kolbeini líkabi stórilla, er Snorri hafbi tekib vib þeim febg-

um. þeir febgar Jón Markússon og Sveinn v<5gu mann úr ílokki

Kolbeins á þinginu, og \(\ þá vib sjálft ab allur þingheimur mundi

berjast. Orækja var á þingi og veitti hann fööur sínum, og var

þá lokiÖ vinfengi þeirra Kolbeins. þorvaldur Gissurarson og

Magnús byskup bróbir hans gátu komib gribum á, og var Sveinn

gjörbur sekur.

Eptir þing sættust þelr Sighvatur og Kolbeinn ungi fyrir

milligöngu vina sinna, og var þab þá rábib , ab þeir Kolbeinn

ungi og Kolbeinn Sighvatsson skyldu fara meb flokk manna subur

um land, og seíjast í bú Snorra, þau er hann átti undir Eyjufjöll-

um og víba þar austur.

Eptir ab Orækja var kominn til Vestfjarba, höfbu menn hans,

eins og nú var sagt, gjört ýmsar óspektir í sveit þórbar Sturlu-

sonar, og sjálfur hafbi Orækja spillt búi þórbar í Hvammi ;
þótti

þórbi því aubsætt, ab hann mundi auka ágang á hendur mönnum
sínum

,
þegar hann hafbi gjört bú á Stabarhóli og á Reykhólum;

tekur hann þab því til bragbs, ab hann og þeir Böbvar son hans

draga saman liÖ, og fara til Stabarhóls, en hina yngri sonu sína

Olaf ogSturlu Ijct hann fara á skipum. þeir fóru fyrst til Reyk-

hóla og tóku þar bú allt, cr Orækja hafbi saman dregib, fóru síban

aptur til Saurbæjar, og finna þar föbur sinn. Eptir þetta fór

I
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Olafur meb allt ránsfjeb út til Bjarnarhafnar, og sat þar um sum-

arib og hafbi fjölmertnt. þórbur haffei og fjölmennt á Eyri.

Ab álibnu sumri sendi Snorri orb Orækju, ab hann kæmi til

libs vib sig, því Snorri vilcli þá fara ab þeim Kolbeinunum; dró

Orækja þá lib saman um alla Vcstfjörbu og fó*r subur á sveitir

meb limm hundrub manna. En þegar Orækja kom í Dali komu

sendimenn sunnan frá Snorra, og sögbu honum ab Kolbeinarnir

voru ribnir norbur. Snorri bab Orækju þá ab fara ekki subur

þangab, og bab hann snúa flokkinum vestur aptur, ef hann ætti

ekki erindi í Hvamm eba annan veg ab fara subur þar. Haukur

prestur þorgilsson sendi mann á Eyri, ab segja þórbi, ab Orækja

mundi snúa þangab subur ílokkinum. Ljet þórbur þá safna libi

fyrir norban Snæfellsnes, en Böbvar fyrir sunnan
,
og fjekk hvor

um sig tvö hundrub, en þeir komu ekki saman libinu, því þeir
m

vissu ekki hvorum megin ncssins Orækja mundi fara út. Olaf og

Sturlu sendi þdrbur norbur á Mebalfellsströnd í libsafnab, og fengu

þeir 40 manna. Orækja för Raubamelsheibi og ofan í Miklaholts-

hrepp, og fór raeb hinni mestu dspckt. Böbvar hafbi tvö hundrub

manna ab Stab, hann reib subur á njósn vib nokkra menn, og

fann ekki fyr en Orækjumenn voru komnir ab baki honuin;

sneri hann þá til borgar þeirrar, er bærinn á Borg er vib kennd-

ur, og íóru þeir upp á borgina, þar mátti ekki absókn vib koma.

Orækja reib þangab meb allan flokk sinn. Gengu menn þá á milli,

og lauk svo, ab Böbvar seldi Orækju sjálfdæmi. Böbvar reib síban

á fund föbur síns, og hafbi þóibur þá dregib saman skip mörg

og hafbi farib meb lib sitt út í Akurey. Böbvar fýsti föbur sinn

mjög sátta, en þdrbur vildi meb engu tnóti selja Orækju sjálf-

dæmi. Orækja f<5r norbur Kerlingaskarb og kom í Bjarnarhöfn,

og tók bæinn og alla menn cr þar voru. Böbvar bab nú Olaf ab

hann færi á fund Orækjti, og kom svo, fyrir fortölur Böbvars, ab
9

þeir Olafur fóru til Bjarnarhafnar og scldi Olafur Orækju sjálf-

dæmi, en hann gaf þeim bræbrum upp allt málib og hjet þeim

vináttu á ofan og skildust þeir meb kæiieikum. Síban fór Orækja

heim vestur. Ekki er þess getife ab Stiuia haíi sætzt vib Orækju

í þetta skipti, og hefur hann líklega verib meb föbur sínum í

Akurey meban Orækja var subur. I Bjarnarhöfn var spillt öllum

húsum og heyjum og eytt upp sumarbúinu
,
og tóku þeir bræbur

]>ab til rábs, ab Sturla færbi búib inn í Hvamm
,
og voru þar um
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veturinn. þórbur tyggi, bróbir þeirra, fór vestur til Órækju, og

var honum þar vel tekib.

Sumar þab er riií var frá sagt, þegar þórbur og synir lians

tóku upp búin fyrir Orækju, var einn mabur drepinn af libi

þeirra bræbra Ólafs og Sturlu, er Haflibi hjet; hann vo sá mabur

er Eyjólfur hjet, bóndi í Hvavfsdal. Bróoir Eyjólfs hjet þorbjörn

og bjó í Bubardal. þegar þeir bræbur frjettu vígií) fóru þeir í

Búbardal og ætlubu ab ræna búinu, því þeir nábu ekki þorbirni;

hann var farinn út til Skarbs til Snorra prests Narfasonar. Snorri

prestur leitabi um sættir, vildi Ólafur hafa sjálfdæmi, en Snorri

prestur baub gjörb þórbar, föbur lians, og varb þab ab sætt, en

þó meb því mótij ab Sturla skyldi vera í gjörb meb föbur sínum,

hafa þeir bræbur líklega verib hræddir um, ab þórbur mundi

minnka gjörbina of mjög, ef hvorugur þeirra væri í gjörbinni.

% Vorib eptir (1235) fóru þeir bræbur vestur til Búbardals ab sjá

eptir vígsmálinu, því þeir febgar þórbur og Sturla höfbu þá gjört

um málib tuttugu hundrub, og galt þorbjörn þab, en Eyjólfur
9

fjekk honum aptur landib í Hvarfsdal. — I þessari sömu ferb

rjeb Sturla bulag vib Sverting á Stabarhóli , en þó hefur Sturla

varla gjört bu ])ab sumar, eba ab minnsta kosti ekki verib þar

sjálfur, því hann fór um hæl aptur subur til föbur síiis. þetta

vor fór Orækja um alla fjörbu og tók fje af mörgum mönnum,

og suma rak hann af stabfestum sínum. þctta sama vor fór utan .

Kolbeinn ungi og gekk subur, en fjekk ríki sitt og bú í hendur

Sighvati.

þeir bræbur þórbur og Snorri Sturlusynir höfbu verib mis-

sáttir, og ab líkiridurn mest valdife þvf deilur Orækju vib þórb og

sonu hans. f>ettá vor fóru menn á milli þeirra bræbra, og var

fundur lagbur meb þeim vib Sandbrckku. þórbur gisti á Kolbein-

stöbum, er hann fór til fundarins, og fóru þeir febgar þorlákur og

Ketill meb hreppsmcnn sína meb þórbi ; samdist alla vega sem

bczt meb þeim bræbrum, og bundu þab þá meb sjer, ab þeirra

frændsemi og vinátta skyldi aldrei slitna meban þeir lifbu, var

þab þá gott til sambands meb þeim, aft Sturla son þórbar skyldi

fara meb Snorra og vera meb hontim. þá fór og meb Snorra

Páll, son Lopts byskupssonar, og voru þeir bábir meb Snorra um

8uraarib.
Jí

12. Hófst ófriður á íslandi.

þegar hjer er komib hefst hin eiginlega Sturlungaöld
,
þab
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er ab skilja ófribur sá, sem stdb svo ab kalla samfleytt í 29 ár,

og þau urbu endalok á, ab landio komst undir Noregskonung.

Á þessum 29 árum er svo ab kalla sífelldur ófribur. Hin

fyrstu 10 árin er stríb þetta milli sjálfra höfbingjanna, og er und-

irrót þess óvild sú, er ávallt var meb þeim Sturlu Sighvatssyni

og Snorra Sturlusyni, og leiddi af tilkalli Snorra til ættargoborbs

Sturlunga, og þar ab auki eggjanir Hákonar konungs vib Sturlu,

er hann var utan, eins og ábur er getib. Sturla reynir því til, þegar

hann keraur út, ab brjóta undir sig allt land, þangab til hann og

fabir hans og bræbur voru felldir í orustunni á Orlygstöbum. Síban

rába þeir Gissur og Kolbeinn mestu, drepur Gissur Snorra, bæbi

fyrir áeggjan konungs og til ab ná fje hans, og síban flæma þeir

Kolbeinn Orækju úr landi. þá hefst þórbur kakali aptur móti þeim,

og veita hinir Sturlungar honum, þangab til hann fær aptur föbur-

leifb sína eptir lát Kolbeins unga. En þörbur hjelt þá ekki heldur

sættir, en tekur þá líka ab brjóta undir sig landib, þangab til eptir

Haugsnessfund (1246), ab þeim þdrbi og Gissuri kemur saman

um ab sigla til Noregs og láta konung gjöra um öll mál sín. ÖU

þessi ár er því ófriburinn tilraunir cinstakra höfbingja á Islandi

til ab verba þar einrábir. Eptir þetta tekur konungur sjcr vald

til ab skipa mönnum land og hjerub; og þó* ab allir höfbingjarnir

noti sjer konungsskipun og konungsbrjef fyrir hjerubum til ab ná

sveitum undir sig, eru þab þ<5 fæstir, sein halda hjeröbunum undir

konung eba reka erindi hans vib alþýbu, og enginn þeirra geldur

honum skatt, þangab til honum var svarinn skattur á alþingi 1262,

þó sumir væru ábur búnir ab heita honum skatti. — Varla er

hægt ab greina nokkurn á öllum þessum tíma, er hafi Ijósa hug-

mynd um, hvab leiba mundi af styrjöldum þessum, eba sem haíi

haft einurb til ab gjörast talsinabur frelsisins, og sýna höí'bingjun-

um fram á, hvernig ófribur þessi yrbi bæbi ab svipta landib freisi

sínu, og þá og nibja þeirra hinum rjettfengnu goborbsvöldum, er

þeir höfbu erft eptir hina konungbornu forfebur sína.

Norcgskonungar höíbu á ýmsum tínium hins íslenzka þjúb-

veldis reynt til ab ná yfirrábum á Islandi; þd hafbi þeim ekki

tekizt þab til þessa tíma. Skúli jarl hafbi einnig viljab hib sama,

þegar hann og Hákon Hákonarson voru nýkomnir til ríkis
,
og

þeir gjörbu Snorra Sturluson lcndan mann sinn , cins og ábur

er sagt. Ur tilraunum þessum bæbi fyr og síbar hafbi reyndar

ekkert orbib; höíbu landsmenn á fyrri tímum þjóbveldisins verib
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svo hyggnir, ab þeir höfí)u efcki ljeb Noregskonungum fangs á

sjer, og Snorri Sturluson hafbi hvorki þrek nje vilja til ab fylgja

fram bobskap Noregskonungs á Islandi.

Hákon konungur hafbi nú fcngib einn af Stuvlungum , sem

ab mörgu leyti var hæfur til ab koina fram vilja hans, og var

hinn fusasti ab ganga í* þetta mál til ab auka völd sín og virt>-

ingar, hvort sem hann hefur nií ætlab ab halda einkamál þeirra

konungs eba ekki. |>essi mabur var Sturla Sighvatsson. Hann

átti mikib ríki í Dölum og á Vesturlandi, og fabir hans Sighvatur

var þá einhvcr hinn ríkasti og vinsælasti höfbingi fyrir norban

land, og fylgdi Sturlu til hvers sem vera skyldi
,

og vib hvern

sem um var ab ciga. Sjálfur var Sturla hinn vænsti mabur og

gjorfulegasti ásýndum, framgjarn mabur og óeirinn
,
og hjelt sjer

mjög til virbinga; ekki var hann vitur mabur nje lögkænn. þab má sjá

af því, sem ábur er sagt, ab Hákoni konungi hcfur ekki veitt þab

örbugt ab telja Sturlu á ab rábast í ab koma undir sig öllu Islandi.

Sturla var mcb Hákoni konungi um veturinn (1234—1235), þegar

hann kom frá Rómi
,
og tölubu þelr konungur og Sturla jafnan.

þab má líka sjá þab, ab Sturla ætlabi sjer ab leggja allt land undir

sig, á því, er hann sagbi vib Gissur þorvaldsson, þegar hann gjörbi

hann handtekinn vib Apavatn: ab hann skyldi ekki efast í því, ab

hann ætlabi sjer meiri hlut en öbrum mönnum á Islandi.

13. Viðureign Slurlu Siglivalssonar og Snorra.

Sturla Sighvatsson kom lít um haustib 1235, og var hann

raeb föbur sínum í Eyjafirbi um veturinn. Orækja Snorrason hafbi

þab sumar (1235) farib subur til Borgarfjarbar, og setzt ab Stafa-

holti, hann hafbi sent menn á fund Sighvats, og leitab sátta vib

hann fyrir ágang þann , er hann hafbi haft vib þingmenn Sturlu

á Vestfjörbum, en Sighvatur vildi ekki sættast fyrir hönd Sturlu,

fyr en hann kæmi ú*t. Orækja reib því vestur til Pjarba um
haustib. Hann gisti í Hvammi, og var þar fyrir Sturla þórbar-

son. Orækja bab hann ab ríba meb sjer vestur, og þab varb af,

og var Sturla þar meb honum öndverban vetur. Eptir jól sendu

þeir febgar, Sighvatur og Sturla, mcnn vestur í sveitir, allt til

Mibfjarbar (því Sighvatur var þá fyrir Öllum sveitum Kolbeins

unga)
,

þess erindis, ab bændur skyldu járna hesta sína, og vera

búnir ab fara af hjerabi, þá er þeir væru upp kvaddir. Snorra

kom njósn af þessum tiltektum þeirra febga, sendi hann þá menn
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vestur til Orækju, og ba& hann koma til li&s vi& sig me& allt

þa& li&, er hann gæti fengiÖ. Orækja safna&i mönnum um alIaVest-

fjÖr&u, fjekk hann sex hundruft manna, og f<5r meb flokk þann suÖur

í Dali, og reib síÖan suÖur til fööur síns. J>eir voru þá komnir

til Snorra: þdr&ur Sturluson og þorleifur úr Gör&um, og var þar

þá rá&agjör& mikil. Orækja og þeir, sem framgjamastir voru,

vildu, a& snúi& væri nor&ur á sveitir mc& allan þann afla, er

fengizt gæti , cn Snorri vildi ckki fara me& li& á hendur brd&ur

sínum á hátí&um þeim, er þá fóru í hönd, en sendi mcnn nor&ur

til afc leita um sættir, en Orækja fór í Dali til a& hnckkja vestur

aptur flokkinum. I vikunni fyrir pálmasunnudag komu njdsnar-

menn nor&an, og sögftu , a& li&sdráttur væri ntú allar sveitir.

Snorri vildi þá ekki safna libi, en fdr sufeur á Bessastafei , og

fjekk þórbi bró&ur sínum í liendur búi& í Reykjaholti, og eigna&i

honum þa&. Orækja rci& vestur til Fjar&a. Sturla þúr&arson

haf&i komi& a& vestan me& Orækju, hann fdr út á Mýrar vi&

fimmtánda mann
,

og höf&u mjöl og önnur föng á 12 hestum.

Sturla fdr vestur til Bjamarhafnar, og þa&an til Fagureyjar, þa&an

sigldi hann vestur á fund Orækju.

Sighvatur Sturluson og synir hans komu í Borgarfjör& á pálma-

sunnudag (1236) me& tíu hundru& manna. þdr&ur Sturluson fdr til

fundar vi& Sighvat og veitti honum þungar átölur fyrir þa& er

hann fdr a& brd&ur sínum á hátí&um
,
og sag&i hann mundi stdr

gjöld fyrir slíkt taka, gamall ma&ur. Sighvatur tdk undir í glensi,

og kva&st mundi bí&a þanga& til hann væri í bctra skapi. Sturla

Sighvatsson rei& í Reykjaholt og Ijet sem hann ætti þar allt, hann

tdk einnig undir sig alla eign Snorra í Borgarfir&i. J>egar Snorri

frjetti þa&, fdr hann af Su&urnesjum austur til búa sinna. Um
9

vori& haf&i Orækja mikinn skipa-útbúna& á Vestfjör&um, og ætla&i

a& halda sjdlei&is su&ur. Sturla Sighvatsson safna&i li&i
,
og fdr

vestur, og drap hann nokkra mcnn af Órækju. Sí&an gengu

menn á milli þeirra, og fundust þeir, og gekk sætt grei&lega

saman. Orækja skyldi fara suöur rae& Sturlu, og hafa allt sitt

burt úr Vestfjör&um. Hann skyldi þá hafa Stafaholt, en Sighvatur

skyldi gjöra um anna& þaÖ sem milli haffci bori&. þeir Orækja

og Sturla þdrÖarson fdru nú su&ur meö Sturlu. Reiö Sturla Sig-

hvatsson á þing, en Orækja reiö austur a& finna fö&ur sinn. Sí&an

rei& hann út á Rangárvöllu
,
og bei& þar Sturlu, cn Sighvatur

kom ekki a& nor&an, eins og rá& haf&i veri& fyrir gjört, og var&
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því engin sætt me& þeim. Síban ribu þeir vestur til Borgarfjarbar,

og bab Sturla Orækju ab ríba meb sjer í Ileykjaholt, og reib

Sturla þórbarson þangab meb Orækju og nokkrir menn þeirra.

iþcir Orækja mötubust í litlu stofu um kveklib, en um morguninn,

er þeir gengu frá messu, f<5ru þeir í stofu, þá var Orækja kall-

abur í litlu stofu og Sturla þdrbarson. Litlu sí&ar kom Sturla

Siglivatsson í stofudyrnar, og kallabi á nafna sinn, og gengu þeir

í lopt nokkub, segir Sturla Sighvatsson þá nafna sínum, ab fyrst

ab fabir sinn haíi ekki komib, til ab gjöra um mál þeirra Orækju,

þyki sjer þab ekki heillegt, ab Orækja sitji í Stafaholti vib lítí 1

efni, en hann svami í fje Snorra; kvcbst liann því hafa hugsab

annab ráb, ab Orækja skuli fara norbur til Skagafjar&ar, og þar

utan : uog mun nú skilja ybvart föruneyti", segir hann. Tók hann

síban sverb Sturlu þór&arsonar, er lá hjá þeim. Sturla Sighvats-

son reib síban meb Orækju upp til jökla, upp í Surtshelli, þar

ljet hann leggja henclur á Órækju og blinda hann og gelda. Sturla

reib síban heim í Reykjaholt, og sagbi tí&indin. Sturla þórbarson

reib vestur til Stafaholts , en sendi einn af mönnum Orækju upp

í hellinn til ab vita, hvernig Orækju libi. Sfban fðr hann ut til

Stabar. þaban segir Sturlunga, ab hann liaíi farib til Helgafells

ab láta skripta sjer, og svo á Eyri til föbur síns, en f><5rbi haíi

þótt skriptir hans of míklar
,

og rábib honum ab fara í Skála-

holt á fund byskups. þab er ekki hægt ab sjá, ab Sturla þdrbar-

son hafi um þetta leyti brotib neitt vib heilaga kirkju, svo ab

hann þyrfti ab fá lausn af byskupi. Sturla f<5r síban aptur til

Stabar, og fann þar Arnbjörgu. þau höfbu þá frjettir frá Orækju,

ab hann hafbi sýn sína, og scndi hann þcim orb ab rí&a til funclar

vib sig; ))á var Sturla Sighvatsson ribinn nor&ur um land. þau

Sturla þórbarson og Ambjörg ribu til móts vib Orækju, og fundu

hann í Skálaholti. Rjebist hann þá, eptir rábleggingu Magnusar

byskups, til utanferbar. Kolbeinn ungi var í þab mund kominn

út á Eyrum
,
og t<5k hann vib systur sinni. þeir Sighvatur og

Sturla gáfu honum upp ríki sín.

þegar Orækja var utan farinn, fdr Sturla vestur á Eyri, og

var mcb fö&ur sínum um veturinn , en síundum a& Stab meb

Böbvari. þ<5rbur Sturluson t<5k sótt þenna vetur (1236—1237)

um föstu, og voru. þar þá allir synir hans og vinir hans. þegar

a& þörbur sá, ab sött þessi mundi leiba sig til bana, skipabi hann

ráb sitt, og skipti aríi me& sonum sínum. Hann Ijet þá Olaf og
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Sturlu hafa hundraö hundraÖa hvorn, en 80 hundruö hvorn: þórö

og Guttorm. Valgeröur hafÖi hundraÖ hundraöa, en hvor hinna

dætra hans 40 hundruö. Sturla haföi Eyri úr skipti
,
og skyldi

hann þá þegar taka viö búi. Sama ár önduöust þeir GuÖmundur

byskup Arason og Magnús byskup Gissurarson.

þorleifur þóröarson í Göröum haföi fundiö Sturlu Sighvats-

son, og gengizt undir allt, sem hann vildi vera láta, þegar Sturla

kom fyrst til Reykjaholts og rak Snorra af eignum sínum. þenna

vetur gjörbist fjandskapur milli þeirra Sturlu, þótti þorleiíi íllt,

er hann varÖ aÖ vera lestamaöur Sturlu
,

og flytja aÖ honum af

Suöurnesjum mjöl og skreiÖ og annaÖ, er Sturla þurfti í bú sitt.

þegar Snorri frjetti þaö, fúr hann a& austan suÖur á Nes. Söfnu&u

þeir þorleifur þá li&i, og fengu fjögur hundruÖ manna. þar var meb

þeim Ólafur þórBarson, hann bjó |>á áBorg, og haíÖi flutt sig þangaö

úr Hvammi a& ráfei Snorra. þegar Sturla frjetti liösafnaÖinn, stefndi

hann aö sjer mönnum aÖ vestan og norÖan
,
og um Borgarfjörö,

og haföi hann fimm hundruÖ manna. þótti þeim þorleiíi þá ekki fært

aö ríÖa aö Stuiiu. ReiÖ Snorri þá frá flokkinum og suöur á Nes

og þaöan austur, því hann vildi gæta þess aÖ koma ekki á vald

Sturlu. Sturla reiÖ meÖ flokk sinn til móts viÖ þoiieif, varÖ fundur

þeirra í Bæ
,

fjellu margir menn af þorleifi, en fjöldi varÖ sár.

Komust þeir þorleifur og hinir höí'öingjarnir í kirkju, og gengu

á vald Stuiiu morguninn eptir, og seldu honum allir sjálfdæmi.

Gjöröi hann þá utan um sumariö þorleif og Olaf og enn fleiri.

Um voriÖ seldi Stiuia af hendi Reykjaholt, og gjörÖi bú aÖ SauÖa-

felli í Dölum. þeir fóru utan um sumariÖ, Snorri, þoiieifur og

Ólafur og þóröur kakali.

14. Viðureign Sturlu Sighvatssonor við Gissur og Kolbcin unga.

Stuiia sat aö Sauöafelli um sumariö, og var fár til Staöar-

Böövars og annara sona þóröar, þótti honum þeir mjög hafa hall-

azt undir Snorra í skiptum þeirra frænda. þeir BöÖvar fundust

á vegum um haustiö, og fúr þá álitlega meö þeim, en síöar um
haustiö var BöÖvar aö SauÖafelIi, og samdist þá vel meÖ þeim.

Um jólaföstu fóru þeir Sturla og þóröur, þórÖarsynir, til Sauöa-

fells, og tók Sturla þeim þá vel, og hjet aö gjöra þá aö sæmdar-

mönnum, ef þeir kynnu til aö gæta. Eptir þetta veitti Stuiia

þórÖarson nafna sínum aö málum, þangaÖ til hann fjell á Örlyg-
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stöÖum. Haim gjörÖi nú bú á Eyri, cr hann haföi fengi& í arf,

eins og á&ur er sagt.

I þenna tíma gjörfei Ormur Svínfellingur tilkall til fjár á hendur

Kol hinum au&ga, en Kolur vildi ekki gjalda. þeir veittu Kol synir

Sæmundar Jónssonar, því Kolur haf&i fóstraÖ Andres Sæmundar-

son. Sótti Ormur þá Sturlu a& því máli. Sturla hafði og fengið

heimildir á hálfum Oddasta& af konu þeirri, er Alfhei&ur hjet,

Eyjólfsdóttir ; hún var af ætt Oddaverja.

l>á bjó í Tungu Gissur þorvaldsson. Hann var þá ríkastur

höf&ingi og vinsælastur fyrir sunnan land. Hann var frændríkur,

og flcstir hinir bcztu bændur fyrir sunnan land voru vinir hans.

Sturla Sighvatsson sendi um vori& (1238) menn til Gissurar, og

ljet segja honum, a& hann ætla&i um vorib su&ur um land. Var

þa& þá ráðið, að Gissur skyldi fara með honum, hann skyldi og

halda njósnum austur yfir ár. Margar orðsendingar fóru milli

þeirra Sighvats og Sturlu, er á leið veturinn. Um vorið eptir

páska safnaði Sturla liði, og fóru þeir bræður , Bö&var og Sturla

þór&arsynir, bá&ir meb honum. Sturla reife su&ur til Borgarfjar&ar,

og þa&an austur á Bláskógahei&i. þar mætti honum sendimaöur

frá Gissuri, og segir, a& þeir voru sáttir Kolur og Ormur, og

Sturla þyrfti ekki ab koma, en Sturla hjelt fram fer&inni engu

a& sí&ur. Sturla reib til Apavatns me& flokkinn, og á&i þar.

Gissur kom, er á lei& daginn, me& 40 manna. þar var Klængur

Bjarnarson, frændi hans, me& honum. þeir Sturla og Gissur gengu

á tal, en hver annara tala&i vi& sinn kunningja. Sturla þór&ar-

son og Klængur tölu&ust vi&, þeir voru fóstbræ&ur. Gissur sag&i

Sturlu, a& enginn safna&ur væri fyrir á Rangárvöllum, og taldist

undan a& fara me& honum , en hjet þó fer&inni , ef Sturla vildi.

Sturla gekk þá á tal vi& trúnaöarmenn sína, og segir, aö hann

ljezt ckki vita, meö hverju Sunnlendingar fóru, kallaöi Gissur

undan teljast aÖ fara meö þeim, mætti vera, aÖ safnaöur væri

fyrir á Rangárvöllum
,
og þeim væri ætlaÖ a& ver&a í klofanum,

kva&st hann ekki vilja eiga þa& undir þeim, en sag&i, aö taka

skyldi Gissur meÖ valdi, og taka vopnin af þeim öllum. Bö&var

gekk til Sturlu bró&ur síns, og segir honum í hljó&i
?

hva& títt

var. Klæng og a&ra menn Gissurar haföi grunaÖ, aö Stuiia mundi

svíkja þá. Klængur spyr Sturlu hva& Bö&var talafei, hann kva&

þa& ómerkilegt, en ba& þá vera báða saman, hvaö sem í gjöröist.

35
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Síban gekk Sturla Sighvafsson til manna Gissurar, og bab þá

leggja vopnin. jþcir brugbu vib bart, og snerust lil varnar, en

Gissur kallabi ])á til þeirra, og bab ]>á ab hafa eigi líf sitt í Hættu,

og gáfu þeir ])á upp vopnin. Sífcan var bók tekin
,
og fengin

Gissuri, bab Sturla hann sverja utanferb sína, og hal&á fcrúnab

vib hann. Gissur sór norrænan eib
,

og skildi svo fyrir eibstaf

sínum, ab hann skyldi aldrci mæla öfugt orb til Sturlu ódrukkinn.

Sfóan hjelt Sturla áfram ferbinni til Reykja, koin þar til hans

Ormur Svínfellingur og frændur Gissurar, Teitur bróbir hans, og

Hjalti son Magnúsar byskups. Var þá talab um , hver taka vildi

vib ölluni goborbum Gissurar
,
og halda þau af Sturlu

,
og vera

skyldur ab veita honum, vib hvem sem um væri ab vera, gekk

Hjalti byskupsson glablega undir ab heita öllu því, er Sturla

mælti til. Síban fór Sturla austur yíir ár, og heimti hann hálfan

Oddastab í arf Alíheibar, lýsti hann því, ab hann vill engar samn-

ingar abrar um en hafa sta&inn ; Kolur skyldi gjalda Ormi

hundrab hundraba, en Sturla tók varbveizlu-handsölum á fje Kols,

og skyldi þá hafa 30 hundrub. Ormur tók vib Gissuri, og skyldi

geyma hans
,
þar til er hann færi utan. Síban fdr Sturla vestur

til hjeraba. Einar ]>orvaldsson og ])eir frændur ribu norbur á

Kjöl, og fundu þar Kolbein unga. Rjebu þeir þab allir samt á

Kilinum, ab þeir skyldu safna libi, og slíta eigi fyr, en abrir hvorir

væri í helju, Síurla eba þeir. Gekk Hjalti þá í þetta mál meb

þeim. Kolbeinn ungi dró lib saman um Skagafjörb og öll hjerub

vestur þafean til Mibfjarbar, og reib subur um Kjöl meb allan

þann afla. Síban reib hann til Keldna,, þar bjó Hálfdán Sæmund-
arson , hann átti Steinvöru Sighvatsdóttur

,
systur Sturlu. Kol-

beinn bab Hálfdán veita sjer meb allan sinn afla, en er liann

vildi þab eigi, gjörbi Kolbeinn hann handtekinn og Vilhjálm,

bróbur hans, og ljet taka allan vopna-afla og hesta þeirra bræbra.

Síban neyddi hann hina bræbur Hálfdánar til ab standa upp meb

allan afla þann er þeir fengu. Gissur glabi og abrir vinir Giss-

urar þorvaldssonar, 18 saman, ribu austur í Skál til Orms Svín-

fellings, og sóttu Gissur. Síban hjeldu þeir vestur öllum flokk-

unum. þeir sendu Hjalta byskupsson upp til alþingis, og hlcyptu

þeirupp þinginu, og þóttu þab ódæmi, og flettu vestanmenn vopn-

um, hestum og klæbum. Sturla safnabi í annan stab libi, og komu
þeir til hans Böbvar og Sturla, báf&í Síurla íimmtíu manna; Sturla

Sighvatsson stefndi öllu libinu til Dala. Gissur ogKolbeinn ribu vestur
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í Borgarfjörb meb þrettán himðruð manna og síban vestur Bröttu-

brekku. \>fi reib Sturla undan vestur til Saurba^jar og síban inn

til Kleifa, en Ijet reka fje allt norour til Kollafjarbar. Stuiia ætlabi

ao verja klcifarnar, en þcir Gissur og Kolbeinn sneru þá ílokk-

unum suöur aptur og skildu í Dölum , reib Kolbeinn norbur til

Skagafjarbar, en Gissur subur til sveita. Eptir mibsumar stefndi

Sturla Sighvatsson saman libi ab sunnan og vestan, og reib

norbur ab Kolbeini. Böbvar þóvbarson sendi honum lib, og

Sturla þórbarson fór til libs vib liann vib tuttugasta mann.

|>egar Kolbeinn ungi frjetti ab libsafnabur var vestur, safnabi

hann saman því rÖskasta libi er hann fjekk, og reib af lijerabi

subur til Gissurar; var þá síefnt saman öllu libi, er þeim þótti

af hjerabi fært. þeir sendu á Rangárvöllu eptir libi, og vildu

þélr þá ekki bræbur Sæmundarsynir standa upp , nema BjÖrn,

hanti fór meb fjövutíu manna. Stuvla veib t\l Skagafjarbar meb

flokka sína og dvaldist þar nter viku, og beib föbur síns og bræbra,

ab þeir kæmu ab norban. J^egar Sigbvatur kom, fundust þeir

febgar, og var þá rábib ab leita subur, ef ab þeir Kolbeinn kæmu

ekki sunnan. Stuvla sendi jafnan bændur á njósn subur á Kjöl,

en þeir komu engir aptur, beldur fóru á fund Kolbeins, og fjekk

hann J)annig njósnir af hjerabi. J^cir Kolbeinn ri&u norbur meb

níu hundrub manna, en þegar þeir komu tii Skagafjarbar , sendi

Kolbeinn Brand frænda sinn Kolbeinsson ab safna libi um Sæ-

mundarblíb. Fjekk hann mikib lib. Um kvöldib fengu þeirSturla

grun um, ab flokkar mundu vcra í nánd, og lágu þeir þá raeb

vopnum sínum um ndttina. Um morguninn spurbi Stuiia nafna

sinn Sturlu þdrbarson , hvort hann ætlabi ab þeir mundu koma

sunnan. Sttuia kvabst þá ætla ab þeir kæmu. uHvab dreymdi

þig?" segir Stuiia Sighvatsson. uMig dreymdi", segir hann, uab

jeg var í Hvammi á föbuiieifb minni
,

og þar vorum vjer allir

fyrir handan á upp frá Akri ; kross stó*b hjá oss á holtshnjúknum,

háv og mikill. J)á þótti mjer hlaupa skriba úr fjallinu mikil, og

var smágrjót eitt alit, nema einn steinn, hann var svo mikill

sem hamar hlypi ab oss, og þótti mjcr undir verba margt vovra

manna, og margt komst undan, en Vigfús Ivarsson kenndi jcg ab

nndir varb, en þá vaknabi jegn . Sturla Sighvatsson svarar: uopt

verbur sveipur í svefni ,í
. Frjádagsapíaninn rcib Sttíiiá á Miklabæ,

og voru þá allir flokkar þeirra febga þar um Blönduhlíbina. Kol-

35*
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beinn og Gissur voru um nóttina vib Reykjalaug, og höfbu þrettán

hundrub manna, en Stiqia hcfur haft meira en átta hundrub manna, en

Hbsmunur þó verib mikill. Laugardaginn næsta eptir Maríumcssu

stób bardaginn á Örlygstöbum, og brast skjótt flótti í lib þeirra febga

Sighvats og Stuiiu, og fjellu þeir bábir, en Gissur ljet drepa hina

sonu Sighvats, þórb krók, Kolbein og Markús, eptir bardagann, en

Tumi komst undan á ílótta. Fjöldi manna hafbi fiúib í kirkju á Mikla-

bæ. þar var Stuiia þórbarson. þ>cir Gissur og Klængur Bjarnarson

bubu honum grib , en hann skildi Asgrím Bergþórsson til griba

meb sjer, og var því játab.

þessi tíbindi frjcttust um haustiÖ til Noregs, og þótti þar

hinn mesti skabi eptir þá febga, því ab þeir voru mjög vinsælir

af kaupmÖnnum. þcir voru þar þá Snorri og þ>órbur kakali, og

harmabi Snorri Sighvat bróbur sinn
, þó ab þeir bæru ekki gæfu

til samþykkis sín á mebal.

15. Kvonfang Sturlu Jixkðarsonar.

Snorri Iögsögumabur Húnbogason bjó ab Skarbi á Skarbs-

strönd; hans synir voru þeir Naríi og þorgils. Sonur Narfa var

Snorri prestur Narfason, cr bjó ab Skarbi og kallabur var Skarbs-

Snorri, hinn göfugasti mabur, og manna aufeugastur á Vestfjörbum

á sinni tíb. Bróbir Skarbs-Snorra var þórbur; hann átti Jóreibi

Hallsdóttur, systur þeirra Páls prcsts Hallssonar og Gunnsteins

í Garpsdal, er átti Ingveldi, systur þeirra Skarbs-Snorra
,
þau

þórbur og Jóreibur áttu eina dóttur, hún hjet Helga. þórbur

hefur líklcga búib í Sælingsdalstungu
,

og hefur hann verib

fjábur mabur, þó ab hann hafi ekki verib stóraubugur eins og

Snorri bróbir hans. Hann he/iir dáib ungur hjerumbil 1225. því

vetnrinn 1225— 1226 bab Jóreibar Ingimundur Jónsson, systurson

Sturlusona, er þá var ab Saubafelli meb Sturlu Sighvatssyni frænda

sínum, en hún vildi ckki giptast, því ab hún vildi ekki rába fje

undan dóttur sinni. þeir Sturla og Ingimundur námu þá Jóreibi

frá búinu í Sælingsdalstungu yfir til Saubafells
,

og leitabi Sturla

þá eptir, ef hún vildi giptast Ing'miundi, en þegar þab fjekkst

ekki af hennf, og hún vildi ekki jeta þar mat, ljet Sturla hana

heim fara. þetta líkabi frændum hennar stórilla. Páll prestur

Hallsson, bróbir Jóreibar, bjó þá ab Stabarhóli ; hann var hinn

mesti vin þórbar Síurlusonar, og sótti hann ab þessu máli, og
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<<5ku þeir þdrbur og Snorri Sturlusynir vib þessu máli
,

og var

sæzt á þab á þingi ; var málib lagt í gjorb Magnúsar byskups

Gissurarsonar, en Sighvatur handsalabi sætt fyrir Sturlu.

Helga hefur nú alizt upp meb móbur sinni, þangab til Sturla

þórbarson fjekk hennar. þab er ekki hægt ab sjá meb vissu, nær

Sturla hefur kvongazt, en þ<5 hefur þab verib einhvern tíma á

árunum 1237—1239, þ<5 vera megi ab rábahagur þessi haíi verib

stofnabur nokkru fyr. þess er ábur getib , ab Sturla rjeb búlag

vib Sverting á Stabarhdli 1235 um vorib, en skömmu seinna

gjörbist þab í sátt þeirra bræbra þðrbar og Snorra, ab Sturla skyldi

vera meb Snorra, og var liann meb honum um sumarib. Um
haustib reib hann vestur meb Orækju, og var meb honum önd-

verban vetur
,
og kom vestan meb honum eptir j<51. Síban var

hann meb Orækju þangab til Sturla Sighvatsson ljet meiba hann,

og veturinn eptir var Sturla ýmist meb föbur sínum á Eyri eba

ab Stab meb Böbvari
,
og er ekki líklegt, ab hann hafi leitab sjcr

kvonfangs um þessar mundir. þegar Sturla tók landib og búib

á Eyri ab erfbum 1237 um vorib, hefur Páll prestur Hallsson

rábizt til Eyrar til ab stjórna búinu meb Sturlu, hefur Helga þá

verib heitkona Sturlu, en þ<5 þykir mjer ekki líklegt, ab Sturla

haíi kvongazt fyr en um haustib 1238, eba um vorib 1239, því

meban ab fáleikar voru meb þeim sonum þtfrbar, og Sturlu Sig-

hvatssyni, áttu þeir hvorki víst ab geta haldib fje sínu nje manna-

forrábi, og eptir ab þeir voru sáttir, var Sturla þórbarson lengst-

um í ferbum meb nafna sínum, þangab til hann fjell á Örlyg-

stöbum. Mjer þykir því líkast ab Sturla hafi ekki kvongazt fyr

en um vorib 1239, og ætla jeg ab Böbvar brdbir hans haíi þá

látib hann hafa sinn þribjung Snorrungagoborbs, til þess ab rífka

ráb hans. Reyndar segir, ab Sturla haíi haft fimmtíu manna þegar

hann veitti Sturlu Sighvatssyni um sumarib, en varla verbur þab

sjeb meb vissu, ab þab haíi verib þingmenn hans. þab kemur og

vel saman vib, ab Sturla hafi kvongazt þetta ár, ab Ingibjörg

dóttir hans, sem var elzt barna hans, er fædd 1240, hafi hún

verib á 14. vetur eba 14 vetra um haustib 1253, þegar hún

giptist Halli Gissurarsyni, eins og Sturlunga segir.

10. Utkoma höfðingja. Landaþrætum/íl Sturlu og Orælíju.

Sumarib eptir Örlygstabafund komu þeir út: Snorri, Órækja

son hans og þorleifur í Görbum, og tókxx þeir Snorri og þorleifur
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þá aptur eignir sínar og ríki , er þcir höfbu haft ábur en þeir

urbu ab flýja land fyrir Sturlu Sighvatssyni. þorleifur bar sakir

á alla þá, sem verib höfbu í flokki meb Sturlu Sighvaíssyni,

þegar fundurinn í Bæ varb, og veitíu þeir Snorri og Orækja hon-

um styrk til þess. J>eír fóru um haustib (1239) vestur í Dali

meb flokk mikinn, og stefndu þangab öllum mönnum, er sættast

vildu vib þá. Sturla þórbarson kom ab vestan og var fyrir Saur-

bæingum, og urbu þær málalyktir, ab Snorri skyldi gjöra. Ilann

gjörbi fjegjöld mikil á hendur Vestanmönnum. Sturla þórbarson

hafbi reyndar setib hjá málum þeirra Sturlu og þorleifs, og verib

meb hvorugum í bardaganum í Bæ, en líklegt er, ab sumir sveít-

ungar hans hafi verib meb Síurlu, og hafi hann því verib á stefnu

þessarí til þess ab veita þeim libsyrbi vib þá Snorra og þ>or!eif.

þetta haust hib sama fór Orækja til Vestfjarba, og fór um
alla fjörbu, og lagbi undir sig svo sem hann hafbi fyr haft, en

sat þ<5 í Stafaholti um veturinn.

Sumarib þab hib næsta (1240) lýsti Solveig Sæmundardóttir

því yfir vib Snorra, ab hiln ætlabi utan, og fjekk þá í hendur

Snorra biiib ab Saubafclli , en hann fjekk Sturlu þórbarsyni, tók

hann vib buinu, og Bjarneyjum og Skáleyjum, og Drangareka og

14 ómögum. Snorri fjekk Sturlu þá einnig ])ribjung Snorrunga-

goborbs, en Böbvar bróbir hans hafbi ábur fengib honum sinn

hluta. Orækja hafbi þá tekib vib einum þribjungi þess, og var

honum þab mjög í móti skapi, ab fabir hans fjekk Iionum ckki

allan þann hluta er hann hafbi, var þá fátt meb þeim Orækju og

Sturlu. Vetur þann er Sturla var ab Saubafelli kom Tumi Sig-

hvatsson til Snorra, og var meb honum um veturinn ; hann fjekk

þar þórríbar Ormsdóttur, systur Hallveigar, er Snorri átti, og var

brúbkaup þeirra um vorib í Beykjaholti. þá bciddi Snorri Sturlu,

ab hann skyldi gefa upp Saubafell vib Tuma, og þab varb. Sturla

fdr þá á Stabarhól og gjörbi þar bu.

Ura vorib hófst deila meb þeim frændum Orækju og Sttirlu. þab

höfbu, eins og ábur er sagt, verib fáleikar milli þeirra, en um vorib

(1241) fór Orækja vestur í fjörbu. Hann tdk þá heimildir af

Einari, syni þorvalds Vatsfirbings og þórdísar Snorradóttur, frænda

sfnum, á Stabarhóli og scx löndum öbrum , ef Einari bæru þau.

þessu máli stcfndi hann til þorskafjarbarþings, og rjebi hann cinn

öllu á þinginu. Snorri Sturluson hafbi sent mann til Órækju,

og fór sá meb málib. Orækja hafbi fram landariptingar þessar,
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og voru honum dœmd öll IÖndin. Einn maour sat f dómi tír

Saurbæ, Jón þorbjarnarson.

þegar Sturla þórbarson frjetti , ab Stabarhóll var dæmdur

undan honum, fór hann á fund Páls prests, mágs síns, er átti

Stabarhól, og rjebist um vib hann. Páll prestur baub ab fara á

fund Orækju og vita, ef hann vildi unna nokkurs fyrir landib;

en Sturla vildi þab víst eigi, ef Páli þætti órjettileg riptingin, en

hann segir, ab þab væri engi rjctíindi, ef jafnir mælendur væri

ab. Sturla vildi nú hætta á þab, og tók málib af Páli presti til

sóknar og til sættar; síban fór Iiann til Saurbæjar og stefndi Jóni

þorbjarnarsyni til alþingis uni þab, ab hann heffei dæmt ólög á

þorskafjarbarþingi, og stefndi til rofs dóminum. Mál þetta var

þannig til farib: Einar þorgilsson Oddasonar bafbi geíib Stabar-

hól og lönd þessi Kolfinnu, laundóttur sinni. Kolfinnu átti þor-

valdur Vatnsíirbingur
,

þeirra son var Einar, er drukknabi á Isa-

firbi, og átti þorvaldur þá arf eptir son sinn, en Einar, sonur

þorvalds og þórdísar, eptir fö&ur sinn. þetta hafbi Orækja til

síns ináls. Einar þorgilsson átti engi skilgetin börn , áttu því

systur hans ab taka arf eptir hann. þegar Einar var veginn

(1185), mæltu þeir eptir hann þorvaldur Gissurarson og Magnus

bróbir hans. þá ónýtti þorvaldur gjöf Einars af hendi Ingveldar

þorgilsdóttur, mágkonu sinnar. Ingveldi hafbi átta Klængur bysk-

up, og var þeirra dóttir Jóia, er þorvaldur átti þá. Erfingjar

Ingveldar hafa selt þessi lönd vestra, ab minnsta kosti er Stabar-

hóll kominn úr ætt þeirra, og hefur verib seldur og keyptur optar

en einu sinni ábur en Páli þröStUr Hallsson hefur fcngib hann.

Sighvatur keypti hann, t. a. m., og seldi hann aptur til lausafjár,

eins og ábur cr getib. Ketill þorláksson veitti Sturlu ab málinu

og Gissur þorvaldsson, hafbi Sturíá fram málib og raufst dóm-

urinn. þá var dæmt Sturlu Stabarhólsland og hverjum annara

þab er hann átti. þegar Sturla reib af þingi fundust þeir Snorri,

og taldi Snorri heldur á hann, og kallabi ab hann vildi deila vib

frændur sína um hlut annara manna ab ófyrirsynju. Sturla reib

vestur af þingi, og mættu honum á leibinni tveir húskarlar hans,

og sögbu honum þau tíbindi, ab Orækja væri kominn vestan meb

80 manna, og ætlabi ab setjast á Stabarhól. Sturla reib þá á fund

Ketils þorlákssonar á Kolbcinsstabi
,

og stefndu þeir svo fund

vib Böbvar þórbarson. þeir rjebu þá af ab safna libi, og kom

þar saman á þribja hundrab manna. Fóru þeir meb lib þetta á
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t

hendur Orækju. þá var leitab um sættir milli þeirra frænda, og

lagbur fundur meb þeim á Kambsnesi og grib til seld. En er

þeir fundust, mælti Orækja vib Sturlu : uHvort er þab satt frændi,

ab þú vilt ekki sættast vio mig, ef jeg kalla til Srabarhóis".

uSatt er þab", segir Sturla, uab jeg vil hann eigi láta". Orækja

mælti: uþá vii jeg nú handsala þjer allar þær heimildir, er jeg

hefi á, og vil jeg ao þú sjert nú slíkur vinur minn og frændi,

sem þá er bezt var meb okkur". Síban sættust þeir heilum sátt-

um. Snorri prestur Narfason, mágur Sturlu , hafbi sent honum

þau orb, ab hann skyldi rába fyrir Reykjahólum þau missiri,

hvort hann vildi búa þar sjálfur eba fá Orækju, ef þab væri til

greiöslu meb þeim, og fjekk hann Orækju HóÍaland
,

og skildu

þeir frændur þá meb vináttu. Stuiia fó*r heim á Stabarhói, hafbi

Orækja þar drepib tvær kýr fyrir honum, en gjört engar abrar

óspektir.

17. Víg Snorra Slurlusonar.

þetta sumar hib sama andabist Hallveig Ormsdóttir, kona

Snorra Sturlusonar. þeir synir Hallveigar urbu úsáttir vib Snorra

um skipti eptir m<5bur sína, og hjet Gissur þorvaldsson þeim

styrk sínum til þess ab ná rjettu skipti. Snorri hafbi farib út

í banni Hákonar konungs 1239, meb orblofi Skúla hertoga, en

hinn næsta vetur var Skúli drepinn, en Hákon sendi þá Árna

ö'reybu út til Islands meb brjef sín , var þeim lítt uppi haldib

þab sumar, en eptir dauba Hallveigar, þegar Hallveigarsynir kærbu

þab fyrir Gissuri, ab þeir yrbu varhluta í skiptunum vib Snorra,

fundust þeir Kolbeinn og Gissur á Kili, og gjörbu þá ráb þau,

er seinna komu fram. þeir fundust um þetta leyti ab Sauba-

felli ab Tuma Sighvatssonar : Snorri, Orækja og Sturla þórbarson, 0|{

var Snorri hinn kátasti, og sagbi frá skiptum þeirra Hallveigarsoiu-,

kvabst hann ekki trúa Sunnlendingum, en vilja fara subur fyrst og

skipa til búa sinna, fara þá vestur og vera ýmist meb Órækju e^a

Sturlu; margt var þar talab, og ribu þeir allir samt inn í Hjarbarholt,

þaban reib Snorri subur en þeir vestur.

þegar Gissur kom af Kili stefndi hann mönnum ab sjer, og

voru þeir )>ar bræbur Hallveigarsynir , Ormur og Klængur. þá

var haldib uppi brjefum þeim er út höfbu komib liib fyrra sum-

arib, st<5b þab þar á, ab Gissur skyldi láta Snorra fara utan, hvort

sem honum væri þab Ijúft eba leitt, en drepa hann ab öbrum k')sti,

fyrir þab, ab hann hafbi farib út í banni konungs. Gissur kvabst
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meö engu mdti vilja brjóta konungsbrjef, og var því ráöin aöför.

viÖ Snorra, en Ormur Bjarnason reiö frá, og vildi ekki vera viÖ

þessa ráöagjörö. þeir Gissur fóru til Borgarfjaröar, og tóku hús

á Snorra og vógu hann. Gissur reiÖ síöan vestur í Dali til nióts

viÖ Kolbein unga, er nú hafÖi dregiÖ saman liÖ nyröra og var

kominn vestur meÖ þrjú hundruÖ manna. Tuma haföi komiö njdsn

til Sauöafells
,
og fó*r hann þá vestur og út í Hrappsey; Sturlu

kom og njósn, og gjöröi hann Orækju orÖ og fundust þeir í Tjalda-

nesi
,
og gjÖrÖu ráö sín, fdr Orækja vestur, en Sturla skyldi láta

halda hestvörö á hvorri tveggja heiÖinni, meÖan ílokkar væru íDöl-

um. þeir Kolbeinn sendu ovö Böövari til Staöar, aÖ hann skyldi

fara á fund þeirra; þegar hann kom, var þaö ráÖiÖ, aö hann

skyldi taka viÖ búi á Sauöafelli og halda njósnum fyrir þeim Giss-

uri til Orækju um veturinn, en BöÖvar skyldi fá Gissuri son sinn

þorgils skaröa og Guttorm bróöur sinn í gisling. Eptir þetta

fóru þeir Gissur suöur, og skyldi Klængur eiga búiÖ í Reykja-

holti. BöÖvar fann Sturlu bróÖur sinn í Hjaröarholti
,

og lagÖist

lítt á meö þeim. þótti Sturlu undarlegt, aö hann heföi gengiÖ í

þaÖ aö halda njósnum fyrir Gissuri, en hann þóttist eigi hafa

átt annars úrkosti , er þeir Kolbeinn og Gissur sátu báöir um
hann, en engir aÖrir til mótmæla.

18. Skálaholtsföi' Oroikju og Sluvlu.

Um jólaföstu fúr Órækja vestur í fjöröu í liösafnaÖ, haföi

hann þrjú hundruÖ manna, er hann kom á StaÖarhó*l. ^aÖan fdru

þeir Sturla inn til Dala til SauÖafells, og samdist þegar vel meÖ

þeim frændum, BÖÖvaii og Orækjti, cn ekki kvöddu þeir Böövar

til suÖurferÖar. SíÖan fóru þeir til BorgarfjarÖar í Reykjaholt,

og fengu tekiÖ Klæng Bjarnarson, urÖu margir til aÖ biÖja honum
9

griÖa, en ckki hlýddi, því Orækja vildi ekki láta hann ganga

undan, hann var veginn annan dag júla eptir úttusöng, og var

Sturla þúröarson þá gcnginn til messu, en menn hans unnu líki

Klængs. Eptir víg Klængs safnaöi Orækja HÖi um BorgarfjörÖ,

og föTU síÖan suÖur aö Gissuri. Gissuri kom njdsn af ferÖum

þeirra, hann bjú þá í Tungu upp frá Skálaholti, og fór kann þegar

um núttina, er honum barst njdsnin, suÖur í Skálaholt til SigvarÖar

byskups, og biÖur hann liöveizlu , en sendir menn um sveitir aö

safna liÖi. þegar þeir Sturla og Orækja komu stiöur á sveitir,

frjettu þeir, aö Gissur var kominn í Skálaholt, og riÖu þeir þangaö
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sem hvatlegast. Sigvaröur byskup leitaöi um sættir, og játafei

Orækja gj'órb byskups á ölluin niálum óskoraÖ, en Gissur vildi

dóm Hákonar konungs á öllum málum þeirra, en aö því vildi

Orækja ekki ganga. f>eir Gissur höfÖu búizt fyrir í kirkjugarö-

inum til varnar, og tókst nií orusta, en byskup skrýddist ])á og

klerkar hans, og gekk hann svo til bardaga meÖ bagal í hendi

og bók og kerti í annari, og hefur upp bíinnsetning viÖ Orækju og

hans menn alla. Bardaginn stöÖvast nu, því Orækja vildi ekki

aÖ byskup væri í hættu , enda játaÖi Gissur nii dómi byskups á

öllum málum, voru nií griö sett og sætt handsöluÖ, og sór Gissur

aÖ halda þessa sætt. Síöan riöu þeir Orækja og Sturla til VestfjarÖa.

19. Orækja og Sturla koma á vald Kolbcins.

þeir finnast um voriÖ Gissur og Ormur Bjarnarson, og kærir

Ormur þá um vígsmál Klængs, og vill ekki eiga þaÖ undir bysk-

upsdómi. Gissur segist ekki lieldur hafa sætzt á þaö mál, og er

nú ráöagjörö þeirra, aÖ þeir ríöa noröur til Skagafjaröar á fund

Kolbeins unga, og kaupir Ormur aÖ Kolbeini hundraÖi hundraÖa,

aö hann veitti honum til sætta þeirra, er honum líkaÖi, bæÖi fje-

gjöld og mannscktir. Eptir þaÖ ríÖa þeir Gissur suöur, og skömmu

seinna ríöur Ormur til Borgarfjaröar rneÖ nokkra menn
,
og býr

vígsmál Klængs á hendur Oraíkju og Sturlu
,

og býr málin til

alþingis. Síöan ríöa þeir allir til alþingis og sækja þá Sturlu til

sektar. Eptir þing riin þcir íKeykjaholt mcö sex hundruö manna,

þá sendi Kolbeinn Böövar mág sinn þdrhirson ilr Bæ vestur, á

fund Orækju, aö bjóöa honum til fundar viö sig, og leita um
sættir. Orækja var fiís aÖ finna Kolbcin, mág sinn, en spuröi þ6

BöÖvar , hvort Kolbeinn mundi unna lionum jafnsættis. BöÖvar

kvaö þaÖ (5vænt, en Orækja rjeö þó af aö fara. Nú var fundur

lagÖur viÖ Hvftárbrtí, er þeir Orækja komu suöur, og voru þeir

viÖ staddir Brandur ábóti Jónsson og SigvarÖur byskup, eptir

beiöni Orækju. Gislar voru seldir, og fór Loptur byskupsson til

Orækju, en Sttirlá þóröarson til Kolbeins, síÖan töluÖu þeir um
sættir mágar, Kolbeinn og Orækja, og samdist ekki þann dag.

Reiö Sturla ])á meö Kolbeini í Reykjaholt um nóttina, cn Loptur

í SíÖumúla meÖ Orækju. Um morguninn eptir riÖu þeir enn allir

til Brúar; náÖi Sturla þá eigi aö ganga vestur yflr ána, og voru

menn settir til aÖ gæta hans. Byskup fór þá á milli
,
og kom

svo, aö Orækja játaÖi gjörö byskups og Kolbeins á öllum málum,
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og skildi undan goöorö og staöfestur, utanferöir og hjeraÖssektir,

og vildi liann aÖ byskup færi milli meÖ handsölurn, eÖa þeir fynd-

ust á briinni, en hún var mjó
,

Ijezt Gissur eigi vilja ganga á

hana. þeir byskup báöu Orækju aö hann gengi yfir brúna, og

Ijeti þaÖ ekki fyrir sættum standa. Sturla sendi Orækju j)au orö,

aö hann þúttist þess vís oröinn , aÖ honum var ætlaÖ noröur meö

Kolbeini mági sínum, en kallaöi sjer heitiö aÖ fara vestur. Orækja

vildi nií samt hætía á aö ganga yíir briína, en þcgar hann var

kominn yfir brúna, og veik upp frá henni, hlaupa þcir Gissur og

Ormur fyrir brúarsporÖinn meÖ flokka sína, og er engi kostur aÖ

fara vestur yíir ána. Byskupi þykir nú undarlega viÖ bregöa,

og sendir Gissur, son Magnúsar byskups, til Gissurar þorvalds-

sonar aÖ vita, hverju þetta gegni. Gissur svarar, aö hann vill

nú ráöa sínum skildögum, Ijczt vilja sættast viö Orækju meÖ því

einu efni , aö Kolbeinn gjöröi cinn um og til skildar utanfcrÖir

Orækju og Sturlu og fleiri manna. f>egar Orækja sá í hvert efni

komiÖ var, játaöi hann Öllum sættum , sem bcitt var, tdku þeir

síÖan saman höndum Orækja og Siurla, Gissur og Ormur, og

skyldi Kolbeinn ungi gjöra um öll mál óskoraÖ. Orækju menn

gengu síöan vestur yfir brú og Stmia meö þeiin, því honum var

heitiö aö fara vestur, en cr hann kom yíir ána, var kallaö, aÖ

Kolbeinn vildi finna hann , sneri hann þá aptur, en menn lians

löttu hann aö fara, cn Stuiia sleizt úr höndum þeim, en er hann

kom suÖur yfir ána, var honum eigi lofaö aÖ fara aptur, og riÖu

þeir þá allir íRcykjaholt um kveldiÖ, var Stuiia í tjaldi um nótt-

ina, og menn scttir til aÖ geyma hans, og ganga eptir honum,

hvert er hann f<5r. Annan dag eptir var Orækja fenginn í hendur

Halli á MöÖruvöIIum, en Sturla Brandi Kolbeinssyni, og riöu þeir

meö þeim til SkagafjaYÖav , en fóni síöan á Flugumýri
, þá kvaö

Sturla vísu |)essa;

Nú erom tveir, en trúrra

trautt vættir mik sætta,

el ek meö önn ok bölvi

aldr í Kolbeins valdi

;

vita munuÖ jer at orum

eiriaust saman fleiri,

ruöust hjaldr borin hildar

hjól í vetr á jólum 1

.

') Nú erum tvcir, cn mik vættir trautt trúrra sætla ; ek el aldr mcð önn
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prjár nætur voru þeir á Flugumýri, þá reife Kolbeinn meh

þá til Eyjafjarfcar, og er þeir riím um Skjálgdalsheifei mælti Orækja:

„Skammur er nú" bali okkar í dag, frændiP Sturla kvab:

Skammr er eldstökkvir okkarr,

af gekk sveit hin teita,

skeifes á Skjálgsdalshei&i

skutborbs hali orbinn;

B&ka ek lýs nö lausum

logreifandur veifa,

skal ek hvessa þrek þessum,

þat hlægir mik, bæjar 1
.

Ah Ólafsmessu haffei Gissur bob í Tungu, og bauí) þangafe

Kolbeini, skyldi hann þá luka upp gjörðum þeim, er undir hann

voru lagbar vii> Hvítárbrú. Orækja vildi ekki fara su&ur, en

Sturla f<5r meb Kolbeini. þessar gjörbir voru mjög hlutdrægar

af Kolbeins hendi. þá kvab Sturla vísu þessa um þær, og var

eigi á lopt haldib:

Skjótt man ek skökkum sáttum

skjaldlinns svar at vinna

elsveigir dregr eigi

orfcskæfer á þat græfci;

þeim kvami várr eba verra,

vera man skollr á öllu,

langa rí& með lýbum,

landrekstr at fjörgrandi 2
.

Kolbeinn bab Gissur, ab hann skyldi taka vib Sturlu, og láta

hann fara utan meb sjer, en Gissur vildi þaft ekki. F<5r Sturla

ok bölvi, í valdi Kolbcins. |)ér munuð vita, at (v)oruin cirlaust fleiri

saman, (cr) hjaldrborin hildarhjól 1 ruðust í vctr a jólum.

1) sklldir bornir i orustu,

') Eldstökkvir skuthorðs skciðs!' hali okkar cr oroinn skammr á Skjálgs-

dalshciði , hin tcita svcit gckk af. "þat hlægir mik , né ck séka lýs-

bæjar logreifanður veifa lausum (haíaj; ek skal hvessa þessum ? þrck 3
.

1) sjónr=guIlss(ok?tvir. 2) Orækju. 3) hug?ireysfa hann.

2
) Ek man skjólt at vinna svar skökkum s6ttum ; orðskæðr clsvcigir

skjaldlinns 1 drcgr þat cigi a græði2
. J)cim kvami várr landrekstr at

fjörgrandi cða vcnaj skollr ? man vera a Öllu langa hrið meb lýðum.

1) heriuannskenniiig
} þ. e. Kolbeinn ungi« 2) dregur eigi dulnrorð á þnð. 3) svifc.
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þá norbur nieb Kolbcini og var meb honum um hríb. Órœkja

f<5r utan um sumarib, liann andabist þrem vetrum síöar í Noregi.

Kolbeinn gjörbi Sturlu tvo kosti, ab hann skyldi fara utan eba fá

11 hina beztu menn ur Vestíirbingafjdrbungi meb sjer, skyldu

þeir vinna Kolbeini tylftareib, ab eigi Sturla og enginn þeirra skyldi

vera á mðti Kolbeini. hver sem í mdti væri. Sendi Sturla þá

vestur til mága sinna
,
og komu þe'ir norbur, og allir hinir beztu

menn tír þeim sveitum , sem hann átti forræbi yíir, og sóru eiba

sem mælt var, síban reib Sturla vestur heira á Stabarhól.

20. Sturla cr með £»órði kakala (1212 til 1246).

þetta sama haust, er þeir fóru utan um sumarib Gissur þor-

valdsson og Orækja Snorrason, kom út þórbur kakali Sighvatsson

í Eyjafirbi. Eptir Örlygstababardaga hafbi Kolbeinn ungi farib

norbur til Eyjafjarbar og háb þar skuldadóm eptir Sighvat, og

var þá dæmt allt fje af erfingjum hans, landib á Grund og allt

annab; þab voru þá og álitin hin mestu rangindi og djöfnu&ur,

cr Sighvatur hafbi haft goborb og ríki af mönnum norbur þar,

og tók Kolbeinn þá hcimildir á öllum goborbura af þeiin mönn-

um, er átt höfbu ab fornu, og rjeb Kolbcinn þannig einn öllum

Norblendingaíjórbungi. þegar þdrbur kakali kom út, reib hann

þegar subur um Kjöl á fund Hálfdánar Sæmundarsonar mágs síns,

og leitabi libveizlu vib hann til föburhefnda, en Hálfdán taldist

undan, en rjebi þórbi ab fara til Vestfjarba og leita sjer þar libs.

Tumi Sighvatsson átti þá bu í Arnarbæli, og kom hann til libs

vib þórb bróbur sinn. þórbur fór nu ab rábum Hálfdánar og reib

vestur; hann kom á Stabarh<51 til Sturlu þdrbarsonar
,
og fjekk

þar gdbar vibtökur. þeir gengu á tal þörbur og Sturla, og kvab

þórbur sjer þab sagt, ab hann væri mestur mabur og vitrastur í

þeim sveitum af hans frændum, kvab hann og ætíb hafa verib

libsinnaban sínum frændum, þeim er síns rjcttar áttu ab reka, og

ab sá hefbi verib skilnabur þeirra Orækju , ab ætlandi væri , ab

Sturla vildi veita þeim, ef nokkur vildi þess hefna. Sturla færbist

undan, og kvabst hafa unnib eiba Kolbeini, og væru bundnir í

eibum meb sjer allir hinir beztu menn í sinni sveit. Lauk svo

tali þeirra, ab Sturla kvabst vilja veita honum, svo sem hann

mætti sjer vib koma, og kvabst skyldi búinn slíkrar libveizlu,

sem hann vildi í ganga, þegar þdrbur kæmi vestan. þórbur fór

nú vestur í fjörbu, og rjebust þeir þá til libs vibhann: Svarthöfbi
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Dugfusson og bræbur hans, Kolbeinn grön og Bjöm kægill, og

Rafn Oddsson Olasonar og Steinunnar dóttur Rafns Sveinbjarnar-

sonar, og var Rafn Oddsson þá 15 vetra.

þórbur stefndi ]>ví libi, sem liann fjekk á VestfjÖrbum, subur

til Saurbæjar; fann hann þar Sturlu, og beiddi hann til ferbar meb

sjer, en Sturla kvabst eigi nenna ab svo búnu ao brj<5ta eiba sína

og svo margra manna sem í voru meb honum, en ljet ab skammt

mundi \tbá áour Norblendingar mundu brjóta þá við sig, og kvab

sín ]>á ckki skyldi á bak ab lcita. Sturla reib þó meb þórbi subur

til Borgarfjarbar , en sneri þaban heim vestur. þórbur fór subur

um land í þcssari ferb, og reib Hjalti byskupsson, sem ])á var

fyrir sveitum Gissurar, norbur á fund Kolbeins, og safna þeir

libi, en bændur söfnubust saman í Skálaholti og gengu seinast til

sætta vib þórb fyrir milligöngu Sigvarbar byskups, síban reib

þórbur vestur til Borgarfjarbar. Kolbeinn Ungí var ])á kominn í

Borgarfjörb meb sex hundrub manna, en þórbur hafbi á annab

hundrab, rcib þórbur undan vestur, en Kolbeinn elti, og komst

þórbur naubuglcga undan. Um vcturinn fór Böbvar þórbarson

norbur á fund Kolbeins ab leita um sættir, cn Kolbeinn vildi

engar bjóba, er þórbi þóttu sæmilegar. Um sumarib (1243) dró

Kolbeinn lib saman til ab lierja til Vestfjarba, og sendi menn til

alþingis og Ijet gjöra þá seka þórb og hans menn fyrir subur-

ferb þórbar. Síban reib Iiann af þlngl meb sex hundrub manna

vestur í Breibafjarbardali. Sturla þórbarson var þá í Sælingsdals-

tungu. Kolbeinn sendi þangab mcnn
,
og bab þá drepa Sturlu;

en hann fjekk njósn af fyrirætlun þeirra, og reib undan vestur

til Saurbagar, og fór þaban tít í cyjar, cn ekki safnabi hann libi.

Kolbcinn herjabi skamma hríb í Dölum og reib síban norbur.

Eptir Olafsmessudag dró þórbur kakali lib saman og fór

norbur til Vatnsdals og tók höndum ^orstein bónda Jónsson f

Hvammi, en gaf honum grib, nokkra menn Ijct hann drepa í þeirri

ferb, og víba var rænt, en njósnir fóru fyrir honum til Skaga-

fjarbar, og sneri hann því vestur aptur. Skömmu seinna dró

þórbur saman allt lib af Vestfjörbum , er hann gat fcngib, og þá

stób Sturla npp í fyrsta sinni meb honum. þessu libi öllu hjelt

J>órbur subur til Borgarfjarbar , komu þeir á fund hans Böbvar

úr Bæ og Böbvar af Stab og Jjorleifur úr Görbum, og krafbi þdrfeur

þá frændur sína til libveizlu og ferbar annab hvort subur um land

eba norbur, svo ab hann mælti rjetta hlut sinn vib abra hvora,
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en ])eir vilclu ckki vcita honum til hcrnaöar á annara sveitir, en

kváöust nuinclu ríÖa til þings meö honuni næsta sumar, og veita

hoiuun þar, svo aö hann fengi sóma sinn. |><$vfeur dreifÖi þá flokk-

ununi, cn þeir Sturla rifeu vestur. þenna vetur eptir j<51 bj<5s

t

þórÖur enn noröur á sveitir, cn þegar hann kom meÖ flokk sinn

suÖur í Dali, komu menn noröan frá Kolbeini aö Ieita um sættir:

þorstcinn Hjálmsson og Ey vindur brattur stýrimaöur; vildi þóröur

ekki leggja cignir sínar og mannaforráö í EyjaíirÖi í gjörÖ, cn

þeir Sturla bjuggust þá aÖ ríÖa noröur. þá fiutti þorsteinn Hjálms-

son þaÖ, aÖ Kolbeinn hcfÖi boÖiö aö gefa p'6M upp Norölendinga-

fjóröung og ráÖast frá mcÖ öllu, cf allir fengju lífs griÖ og lima;

Eyvindur hafÖi ckki heyrt þessi boÖ Kolbeins, en þegar þorsteinn

bauö ciö sinn á, aÖ þctta væri satt, seldi þóröur griö fram um
páskaviku, og játaÖi þessari sætt. En þegar sendimenn Kolbeins

komu noröur, kvaöst liann aldrei hafa boÖiÖ aö gefa upp Norö-

lendingafjórÖung, cn þorsteinn gjöröi þá mann til þörÖar^ sem

hann hafÖi lofaÖ, aÖ segja honum, hvemig Kolbeinn hefÖi sniíiÖ

viÖ blaÖinu.

Um voriö (1244) eptir páska (6v Kolbeinn meö flokk til

vesturlands ; hann skipti liÖinu, og sendi annan ílokkinn til Saur-

bæjar
,
og skyldu þeír drepa Sturlu, en honnm kom njósn, og

stje hann |)egar á skip og fdr út í eyjar. Kolbeinn reiö sjálfur

meÖ annan ílokkinn vestur á Rcykhóla aö Tuma Sighvatssyni, er

haföi gjört þar bií voriÖ áÖur. Kolbeinn drap á Reykhólum Tuma

og flesta menn hans. Mörg hcrvirki gjöröi Kolbeinn og hans

menn önnur í ferÖ þessari. Flokkur sá
, er Kolbeinn hafÖi sent

til Saurbæjar, lcitaÖi Sturlu í Sælingsdalstungu og á Staöarhóli, en

fundu hann eigi, sem von var, en Helga kona hans komst nauÖ-

nglega í kirkju meÖ Snorra son sinn, cr |)á var fjögra vikna.

þdt Kolbeins menn særÖu þar einn mann
,
og ræntu til tuttugu

hundraöa. SíÖan reiö flokkurinn á fund Kolbeins, og höföu báÖir

ílokkanúr drepiÖ 13 n\enn í fcrö þessari en sært marga; reiö nú

Kolbeinn heim á Flugumýri og undi vel viÖ ferö sína.

Seinna um voriö dró Kolbeinn saman allan skipa-afla fyrir

norÖan land og fór þá sjálfur sjóleiÖis til YcstfjarÖa, en scndi

J3rand Kolbeinsson vestur landveg meÖ tvö hundruÖ manna. Um
sama leyti bjó þórÖur einnig öll hin stærstu skip tír VestíjörÖum,

og ætlaÖi norÖur yfir liunaflóa, og vissu hvorugir til annara.

þeir þórÖur og Kolbeinn liittust á Htínaflóa, og hafÖi þórÖur liÖ
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tveim hlutum minna. J>ar var harbur bardagi og fjell margt af

hvorum tveggja, en þó miklu íleiri af Kolbeini. þórbur flýbi

úr bardaga vestur, en Kolbeinn f<5r til Isafjarbar, og gengu þá

ílestir bændur á liönd honum fyrir norban ísafjörb; sfóan fór

Kolbeinn norbur til hjeraba. I Flóabardaga œtla menn ab fallib

haíi hundrab manna tólfrætt.

Brandur Kolbeinsson reib vestur meb tvö hundrub manna,

eins og ábur er sagt, en þegar hann kom í Mibfjörb, spurbi hann,

ab þórbur var kominn á Strandir, og ætlabi norbur yfir flóa, hafbi

hann þá setu í Mibíirbi, og ætlabi ab bíba þess , er hann vissi

hvert þórbur sneri. Abur en þórbur sigldi úr Vestfjörbum sendi

hann orb Sturlu þórbarsyni , ab hann skyldi vera fyrirmabur

sveitanna vestur þar, til abgæzlu, ef nokkur ófribur væri gjör af

Norblendingum. þegar Sturla frjetti, ab Brandur væri kominn

meb fiokk í Mibfjörb, og ætlabi vestur á sveitir, dró hann lib

saman, komu þeir þá til libs vib hann þorgils Böbvarsson, bróbur-

son hans, og Vigfús Gunnsteinsson ur Garpsdal, mágur hans;

ribu þeir norbur Haukadalsskarb og höfbu tvö hundrub manna.

Fyrir norban skarbib komu njósnarmenn þeirra á móti þeim, og

sögbu, ab Brandur væri í Mibíirbi og færi heldur óvarlega. Vildu

þeir þorgils og Sturla ríba norbur ab Brandi, en Vigfus vildi ekki

fara á svcitir annara manna meb ófribi, raufst þá safnaburinn;

reib Stuiia þá vestur til Dala, en þegar Brandur spurbi libsafnab

Stuiiu, rcib hann norbur til Skagafjarbar og vildi fá meira lib.

J>egar Kolbcinn ungi sigldi til Vestfjarba eptir Flóafund, hrökk

þórbur undan subur á Breibafjörb, og kom í Fagurey; þar var

þá Sturla þórbarson, þar spurbi þórbur, ab Gissur þorvaldsson —
hann haffci komib ilt um vorib — var kominn í Breibafjarbardali

meb fjölmenni, og ljet hann þá Sturlu og Böbvar safna libi
,
og

ætlabi til móts vib Gissur; en þegar Gissur frjetti þab, reib hann

þegar subur aptur. — Ab álibnu sumri reib f>órbur enn norbur á

sveitir ab Kolbeini, og Stiuia meb honum, en njósnir gcngu fyrir

þeim til Skagafjarbar, og reib þórbur þá vestur aptur, en Kol-

beinn sendi þá mann til þórbar ab leita um grib og sættir
,
og

voru þá enn grib sett til veturnátta. þenna vetur var þórbur á

Eyri
,
þá fóru menn milli þeirra Kolbeins, og var þá mælt, ab

þeir skyldu fara utan, og skyldi Hákon konungur gjöra um öll

mál þeirra.

þegar Kolbeinn fór frá skuldadóminum á Grund eptir Örlyg-



STDRLA LÖGMAÐUR ÞÓRÐARSON. 55 L

stabafund, var hann staddur í Hörgárdal á bæ einum. Kolbeinn

var leikinn mjög og manna fimastur; hann hendi skemmtun ab

því, ab hann hljóp yíir garfc nokkurn lágan, en fjell af, svo undir

varfe höfuÖio
,
og varo honum meint vib

,
og mest í bringunni

;

þar sló í þrota og opnabi, og haföi hann þab mein meban hann

liföi og þab leiddi hann til grafar.

En er á leib vorib tók mein Kolbeins ab vaxa, og lagbist hann

í rekkju, var hann þá ekki fær til utanferbar. J>á var sent eptir

Gissuri
,
og er hann kom norbur tók mjök ab líba ab mætti Kol-

beins; var þá gjört þab ráb, ab sent var vestur til þðrfear, og voru

honum upp gefnar sveitir fyrir norban Öxnadalsheibi og öll hans

föburleifb, skyldi hann selja grib í móti og játa sættum; en öll

hjerub fyrir vcstan Oxnadalsheibi voru fengin Brandi Kolbeinssyni,

skyldi hann veita Gissuri slíkt er hann mætti, og hvor þeirra öbrum.

Kolbeinn ungi andabist þab sumar, Maríumessu Magbalenu
;

þá var hann hálffertugur ab aldri, sem Arnór fabir hans og Kol-

beinn Tumason, föburbróbir hans; hann var mjög ástsæll af sínum

mönnum og allri alþýbu í Skagafirbi, snar og skjótrábur til allra

herfara, og kunni vel libi ab stýra, en grimmur og harbur óvin-

um sínum, og skirrbist lítt vib manndrápin.

f>etta sumar, ábur J^órbur reib norbur til Eyjafjarbar, fjekk

Rafn Oddsson þórríbar Sturludóttur, Sighvatssonar
,
og var brub-

kaup þeirra á Saubafelli. Eptir brúbkaupib reib f>órbur norbur,

og meb honum Sturla þórbarson, og tók þórbur þá mannaforráb

í Eyjafirbi.

Brandur Kolbeinsson gjörbist ntí mikill höfbingi, og voru flestir

þeir, sem verib höfbu fylgdarmenn Kolbeins unga, meb honum.

Brátt gjörbust fáleikar milli þeirra f>órbar, enda ])óttu þórbi þung

málaefni sín , er hann hafbi engum hefndum komib frara eptir

föbur sinn og bræbur; kom svo, ab fullur fjandskapur varb milli

hjerabanna. Um vorib dró þórbur lib ab sjer, og fór vestur til

Skagafjarbar meb sex hundrub manna. Brandur hafbi frjett lib-

safnabinn og safnabi hann þá cinnig liöi. Pundur þeirra varb á

Haugsnesi. þab var hörb orusta, svo ab engin hefur verib slík

á Islandi fyrir utan Flóabardaga. þar fjell Brandur Kolbeinsson

og sjötíu manna, en fjörutíu fjellu af þórbi. Eptir Haugsness-

fund tók þórbur undir sig allan Norblendingafjórbung, og fór síban

norbur til Eyjafjarbar. þegar Gissur spurbi fall Brands, frænda

36
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síns , safnaöi hann liöi og rei&nor&ur til Skagafjar&ar me& fjögur

hundruö manna, og sóttu þá Skagfii&ingar á fund hans og játu&u

honum trúna&i. þór&ur safna&i þá og li&i og ætla&i til ínóts vi&

Gissur, en menn hans voru hremmdir, og var& þeim ekki jafnljett

um vígifc sem um voriÖ fyrir Haugsncssfund. Tókust þá miUi-

göngur, og var& þa& a& sætt me& þeim, a& þeir þór&ur og Gissur

skyldu bá&ir sigla um sumari&, og skyldi Hákon konungur gjöra

um me& þeim, og sóru tólf menn þessa sætt ur hvoru tveggja Ii&inu.

21. Jórður kakali skipaður yfir ísla/id (1217—50).

þeir fóru utan þetta sumar þór&ur og Gissur, og voru me&

Hákoni konungi um veturinn, og haf&i konungur stefnur aö málum

þeirra, var þa& au&sje&, a& konungur dróg fram mál Gissurar, allt

er honum þótti svo vera mcga. Um vori& (1247) kom Vilhjálmur

kardináli hinga& á Nor&urlönd, og var hann sendur af páfa til

a& vígja Hákon konung undir kórónu. Konungur ljet þá Gissur

og þór& kæra mál sín, svo a& kardinálinn var vi&, og ljet tjá

honum alla málavöxtu , en þegar kardináli skildi , hvern ska&a

þór&ur haf&i be&i& fyrir Gissuri í mannalátum, vildi hann ekki

anna& heyra, en þór&ur færi til Islands , en Gissur væri þar

eptir, lag&i hann þa& rá& á, a& einn ma&ur væri settur yfir

landi&, og kva& þa& vænlegast, til þess a& fri&ur hjeldist.

þór&ur var nú skipa&ur yíir allt Island, og fór hann ut um sum-

ari& (1247), og Henrekur byskup me& honum, er þá var víg&ur

til byskups til Ilóla, því Bótólfur var þá anda&ur, skyldu þeir

flytja þa& erindi vi& landsfólk, a& allir játu&ust undir ríki Hák-

onar konungs, og slíkar skattgjafir, er um yr&i sami&. þegar

þór&ur kom til Islands, tók hann undir sig ríki öll fyrir noröan.

Sí&an rei& hann su&ur til Borgarfjar&ar
,
og tók þar undir sig

ríki og eignir Snorra Sturlusonar. Hann tók og undir sig ríki

þa&, er jþorleifur í Gör&um átti
,

eptir konungs ráöi, því a& jþor-

leifur haf&i fari& út í banni konungs, 1239, undir eins og Snorri.

|)ór&ur Ijet þorleif sverja sjer trúna&areiöa, og skipaöi hann mest

yfir sveitir suöur þar. þóröur fór vestur til Saurbæjar, og var á

Staöarhóli meö Sturlu um jólin öndverö, síöan fóru þeir þóröur

og Sturla bá&ir su&ur í Reykjaholt, og sátu þar fram til föstu.

þá komu þeir vestan Einar Jíorvaldsson og Rafn Oddsson
,
og

játu&ust þá allir Vestfir&ingar til hlý&ni vi& þór&. Seinni hlut

vetrar rei& hann noröur til Skagafjar&ar
,

og settist þar a&. Um
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sumarib (1248) reib þórbur til þings meb fjölmenni mikib, voru

þá og flestir hinir stœrstu menn á þingi, og veittu þeir allir þórbi

tillæti, nema Sunnlendingar, þeir er voru menn Gissurar, og þeir

af Averjum , er eígi hlýddu rábum Hálfdánar. þá voru þeir

bræbur ungir í Austfjörbum, þorvarbur og Oddur, synir þórarins

Jónssonar, Sigmundarsonar, höfbu þeir föburleifb sína, og viku

þeir öllum málum sínum undir þórb. Sæmundur Ormsson, Svín-

fellings, haf&í Síbuna og föburleifb sína þar eystra. Gubmundur
bróbir hans var þá ungur, og rjebi Sæmundur fyrir þeim. Sæ-

mundur sýndi og þórbi tillæti á þingi. þórbur rjebi einn öllu

á þinginu. Hann tók þá til lögmanns Olaf þórbarson, hvítaskáld.

Um haustib reib þórbur subur um Kjöl meb mikla sveit manna,

og fór um alla sveit Gissurar; mæltu þeir ílestir þá eigi á móti

ab þjóna honum, og var þeim þab þó hin mesta naubung. Hann

lagbi fjegjald á alla bændur, og þótti þeim þab Ijettara, en ab

ganga honum til handa. þaban fór þórbur vestur í Dali, og skipti

ríki meb þeim frændum sínum, Sturlu þórbarsyni og Jóni Sturlu-

syni, Sighvatssonar. Sfóan reib þórbur norbur, og sat á Grund

um veturinn. þann vetur gipti hann Ingunni Sturludóttur Sæ-

mundi Ormssyni. Vinátta og samband þeirra þórbar kakala og

Henreks byskups hjelzt ekki lengi, eptir ab þeir komu til íslands,

höfbu þeir, eins og ábur er sagt, heitib ab flytja konungs erindi

á Islandi, en þórbur hafbi enn sera komib var lagt meiri stund á

ab koma landinu undir sig en konung; tók af þessu ab spillast

vinátta þeirra f>órbar og byskups
,
þar til er þeir urbu á engan

hlut sáttir. Sumar þetta hib næsta (1249) kom út brjef Hákonar

konungs til þórbar, og var honum stefnt utan, voru á brjeíi þessu

nokkrar sakargiptir og átölur vib þórb, fyrir þab hann ræki ekki

konungs erindi, eins og konungi þóttu einkamál til standa. Hefur

þetta brjef án alls efa verib gjört fyrir ákærur Henreks byskups.

Svall nu vib þetta sundurþykki milli byskups og þórbar, og brá

byskup til utanferbar þetta sumar, og kom á fund Hákonar kon-

ungs , tók hann vib byskupi forkunnar vel
,

því hann vissi , ab

byskup hafbi einarblega flutt hans erindi á Islandi. Byskup flutti

eigi mál þ>6rbar, og kvab konungs vilja aldrei mundu vib gang-

ast á Islandi , meban þórbur rjebi svo miklu, en þeir bundu þá

saman vináttu sína Hcnrekur byskup og Gissur, og fluttu þab

fyrir konungi , ab hans mál mundi betur fara á Islandi , ef þeir
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vœru til sendir. þaÖ viröist réýnðar, aö þórÖur haíi viljaö gjöra

þaÖ yíirbragö á, aö hann vilcli nú taka til aö reka konungs er-

ihdj, því hann fór þetta haust meö flokk manna, og kom um

nótt til Hvols til Filippusar Sæmundarsonar, og tók hann höndum,

og ljet hann sverja utanferö sína. Hann fjekk og komiÖ Haraldi

Sæmundarsyni í Oclda á sinn fund
,

og rak hann einnig után.

þeir bræöur, Haraldur og Filippus, fóru á konungs fund, og gáfu

upp goÖorö sín í vald hans, voru þeir meö honum í tvo vetur;

síöan gaf konungur þeim orölof til Islands, og gaf þeim aptur

ríki sitt. þeir drukknuÖu á útleiö, og voru goöorö þeirra þau

fyrstu á Islandi, er voru gefin í vald Ilákonar konungs. Næsta

sumar (1250) rjcöi þóröur öllu á alþingi, eins og hann var vanur.

Eptir þing haföi hann veizlu mikla á Grund, og bauö þar til

mörgum mönnum. þórÖur bjóst þá til utanferöar, og skipti hann

ríkjum sínum til varÖveizIu milli vina sinna. Hann skipaöi Rana

KoÖránssyni , einuin af fylgdarmönnum sínum , búiÖ á Grund og

ríki í EyjafirÖi, en Eyjólíi öfsa þorsteinssyni, Jónssonar í Hvammi,

sem átti þórríöi, laundóttur Sturlu Sighvatssonar , bú í Geldinga-

holti og SkagafjörÖ. þorleif þóröarson skipaÖi hann yfir Borgar-

fjörö, en þeir Rafn Oddsson , Sturla þóröarson og Sæmundur

Oddsson, sem allir voru skyldir honum eöa venzlaöir, skyldu

veita þeim, og þeir allir hver öörum, ef nokkurs þyrfti viö, þeir

skyldu ekki láta ríkin laus fyrir neinum, nema brjef þóröar kæmu
til, eÖa hann sjálfur. þóröur gaf þeim öllum góöar gjafir aö

skilnaÖi, og fór síöan utan.

þaÖ er bágt aö skilja, hvaö þdrÖi hefur gengiö til a& gegna

utanstefningu Hákonar konungs, og sigla af Islandi í greipar

honum í þetta sinn. þdröur hafÖi nú í fjögur ár ráöiö Islandi

svo algjöiiega, aö enginn bar skjöld í móti honum; ef aö deilur

urÖu meö höfÖingjnm, voru þær bornar undir úrskurö hans, og

þt> aö sjá megi, aÖ hinir norsku byskupar, Henrekur og Sigvaröur,

hafi veriö honum mótdrægir, og afflutt hann viÖ konung, þá beittu

þeir þú aldrei bannsetningum eÖa öörum refsingum kirkjunnar

viÖ hann, cins og þeir bæöi fyr og síöar gjörÖu viö aöra, og á

meöan Gissur var erlendis, heföu óvinir þóröar, ef nokkrir voru,

ekki getaö reist neina rönd viö honum; og ekki þurfti þóröur

aö búast viö þvf, aö Hákon konungur yrÖi honum mjög vilhallur,

þegar hann hafÖi lagt svo litla stund á aÖ reka erindi konungs

á Islandi
,

og hann fyr haföi reynt, aö konungur dró fram hlut
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Gissurar frænda síns, allt er honum þdtti svo mcga vera, þegar

þeir í hife fyrra skiptife (veturinn 1246—1247) lögfett mál sín á

konungs d<5m, og þá voru þafe einungis tillögur Vilhjálms kar-

dínála, er ollu því, afe þdrfettr var settur yíir Island. þessi aufe-

tryggni þdrfear er mjer mefe öllu dskiljanleg.

22. Sturla Dórðarson tekur lögsögu.

þetta, sama sumar, er þdrfeur fdr utan
,

segja annálar, afe

Sturla þdrfearson hafi verife kosinn til lögmanns, og er þafe mjög

líklegt, afe þdrfeur hafi tekife hann til lögmanns, því afe hann hefur

viljafe láta einhvern af höffeingjum þeim , er honum voru vanda-

bundnir, fara mefe lögsögu, og til þess var enginn þeirra betur

hæfur en Sturla. Stuiia hefur þd ekki í þetta skipti haft lög-

sögu lengtir en tvö ár, 1250 og 1251. í Sturlungasögu (III. 96)

stendur: «afe þá er Hákon konungur Hákonarson haffei 30 vetur

ráfeife Noregi, kom Vilhjálmur kardináli í Noreg, og vígfei hann

Hákon konung undir kdrdnu, þafe var á fimmta ári páfaddras

Innocentii
,
þá var kjörinn til lögmanns Sturla þdrfearson". þafe

er nú reyndar aufesjefe, afe þessu er skotife inn í eptir einhverjum

annálum, þd afe þafe eigi ekki þar inn í söguna, þvf afe áöur er

verife afe tala um þafe, sem vife hefur borife árife 1249, en þessi

klausa og nokkrar línur þar á eptir er upptalning á vifeburfeum

1247, sumum sönnum og sumum dsönnum. þafe sem villt hefur

höfund þessarar klausu hefttr líklega verife þafe, er um er getife á

næsttt blafesífett á undan (Stttii. 111. 95), afe þdrfeur kakali tdk til

lögmanns Olaf þdrfearson, hvítaskáld, brdfeur Sturlu (1248).

23. Höfðiugjum skijíuð hjeruð af kouungi.

Skipun sií er þdrfeur Sighvatsson gjörfei á hjerufeum, áfettr en

hann fdr utan, hjelzt ekki lengi. Sttmarife eptir gjörfei Sæmundur

Ormsson Ögmund Helgason, mág sinn, sekan á alþingi, og næsta

vor ])ar á eptir (1252) drap Ögmundttr þá Ormssonu, Sæmund og

Gufemttnd. þafe sttmar fundust þeir í Vatnsdal: Eyjdlfur, Rafn,

Stuiia og þorleifur, og gjörfeu ráfe sín. þar var þafe talafe og

samtekife, ef Gissur kæmi út, en þdrður ekki, afe þeir skyldu

halda ríkin fyrir Gissttri og hverjum öferum, sem til kallafei. þegar

þeir skildust, baufe Eyjdlfttr þeim öllum til veizlu í Geldingaholt

afe Laurentiusmessu. þessi veizla stdfe um sumarife afe ákvefeinni

stundu, og var hin veglegasta. Afe af lifeinni veizlu rifeu mcnn
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burt, og reib Sturla vestur til Gunnsteinsstaba um kvöldib, og

gisti þar. þab var mibvikuaptan fyrir Maríumessu. En er þeir

komu á leib um morguninn, var Sturla hljóbur. þórbur Hítncs-

ingur, mágur Sturlu, var meb honum. Hann átti Alfdísi Böbvars-

dóttur frá Stab, bróburdóttur Sturlu. þórbur spyr, hví hann væri

svo hljóbur, en hann kvabst hugsa um draum sinn. þórbur spurbi,

hvab hann heffei dreymt. Hann kvab sig dreymt hafa, ab fabir

hans kom ab honum, og kvabst hann spyrja hann tíbinda. Frjett

muntu hafa, segir fabir hans, skipkomu í Eyjafirbi, og er þar á

vibbjörn, er Böbvar á, frændi okkar á Stab, og er dýr þetta sagt

heldur ólmt. þórbur spurbi, hvab hann hyggbi þann draum vera

mundu. Hann kvabst gjörla vita, kvabst ætla, ab þorgils Böb-

varsson mundi annabhvort kominn vera vib land. eba koma allbrátt.

Hákon konungur sendi Gissur þorvaldsson, þorgils Böbvars-

son og Finnbjörn Helgason til Islands tim sumarib 1251, en þeir

urbu apturreka, en fóru til íslands sumarib eptir, og Henrekur

byskup meb þeim
,

og skyldu þeir flytja konungsmál vib lands-

menn. Konungur skipabi þá Gissuri mjög svo allan Norblendinga-

fjórbung, en Finnbirni skipabi konungur ríki fyrir norban Vöblu-

heibi og bústab á Grenjabarstöbum. Konungur kallabi arf Snorra

hafa fallib undir sig, slíkt hib sama lendur þær, er Snorri hafbi

átt á deyjanda degi, utan stab í Reykjaholti; skyldi þorgils vera

scmjandi og sækjandi allra þessara mála, sem lög stæbu til. þeir

skyldu allir veitast ab málum, og Henrekur byskup hjet konungi

og öllum þeim sínu trausti. Skip þab, er höfbingjar þessir voru á,

kom ut á Gásum fyrsta dag eptir Maríumessu. Ribu þeir allir

fjölmennir vestur til Skagafjarbar ; var þá stefndur fundur vib

hjerabsmenn og upp lesin konungsbrjef, og játtu allir fúslega ab

taka vib Gissuri til höfbingja yfir sig. Eyjólfur þorstcinsson var

á fundinum, en ekki mælti hann á móti skipun konungs; síban

reib Gissur subur til ríkja sinna.

þorgils Böbvarsson reib vestur til Stabar til föbur síns, og

fjekk þar góbtir vibtökur. Síban stefndi þorgils ab sjer vinum

sínum og tengdamönnum, og Ijet lesa skipunarbrjef sitt, og kvaddi

menn til ferbar meb sjcr. Reib Böbvar fabir Iians vib fjörutíu

manna meb honum til Bórgarfjarbar, og stefndu fund vib hjerabs-

menn undir Höfbahólum. Bar þorgils upp erindi sín
,

og sýndi

konungsbrjefib, tóku menn þunglega á því, og kvábu konung cigi

maklcgan ab hafa nokkur forræbi á fje Snorra Sturlusonar, cn
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þorleifur kvab vel mega bíba þess , ab vib væru Rafn og Sturla,

og þeir allir gætu gjört ráo fyrir svörum
;

þorgils Ijet þá lesa

konungsbrjef, og urou þau svor af hendi þorlcifs, ab hann mundi

ekki halda hjerao fyrir konungi, og eigi reisa flokka móti þeim

sem í settist, en ekki kvabst hann leggja þar lof á. Ekki vildu

bændur játa þorgilsi hjerabi, cn Egill í Rcykjaholti og þórarinn

prestur Vandráosson gáfu honum upp búib í Reykjaholti, og gjörbi

hann þar bu um haustib, og safnabist skjótt til hans mannfjöldi

mikill. Um haustib fór þorgils vestur á Snæfellsnes, og fundust

þeir Sturla þórbarson frændur, ab Helgafelli
,
og fjell meb þeim

heldur fálega, segir Sturla, sem allir þeir er ríki hjeldu af þórbi

kakala, ab þeim var óþokki mikill á allri skipun Hákonar kon-

ungs; vildi Sturla draga þorgils frá konungstrúnabi , en þorgils

vildi heimta Sturlu frá sambandi vib þá Rafn og Eyjólf, og skildu

þeir frændtir meb cngri vináttu. Öndverban vetur var lagbur

fundur meb þeim þorgilsi, Sturlu og Rafni, á Hellu fyrir vestan

Ámótsvab vib Hvítá, og voru hvorir vib fimmtánda mann. þegar

þeir fundust voru kvebjur góbar, spurbi Rafn þorgils um ferbir

hans og tíbinda tir Noregi. Sturla kaílar á þórb Hítnesing, og

spurbi hann hvcrsu mikil vinátta væri meb þeim þorgilsi og Giss-

uri, og hvort nokkub mundi stoba ab leita þcss ab þorgils skildist

vib Gissur. þórbur kvabst hyggja ab þab mundi eigi tjá, og

þorgils mundi engu því bregba, er hann hefbi konungi heitib, þótt

hann gjörbi þab ekki fyrir Gissurar sakir, en kvab Sturlti betur

sóma ab halda vináttu og fjelagskap vib þorgils frænda sinn, en

bindast í trúnab vib óvini hans. Sló nú í deilu og heitanir nieb

þeim Rafni og þorgilsi ; Stttrla var og hinn þverasti, og var því

firr um sættina, sem lengur var talab, og skildu þeir ósáttir.

þegar þcir Gissur voru scndir til Islands var þórbur kakali

eptir í Noregi, og líkabi honum þab allþungt, skipabi Hákon kon-

ungtir honum þá sýslu. þórbur scndi þá til Islands Kolbein grön

Dugfússon og Ara Ingimundarson frænda sinn, til þess ab treysta

vini sína og hvetja þá til uppreistar móti Gissuri. þeir Kolbeinn

fóru til Islands sama suinarib, og voru vesttir meb þeim Rafni og

Stuiiu. Eptir Hellufund tóku þeir Stuiia og Rafn þab ráb, ab þeir

söfnubu mönnum um Vcstfjörbu sem leynilegast, og fóru ab þeim

þorgilsi og Gissuri. þorgils var ribinn ab heiman ofan í Stafa-

holt og fylgdarmenn hans, þár bjó þá Olafur þórbarson Hvíta-

8káld. þá nótt komu þeir í hjcrab Rafn og Sturla, og höfbu
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þeir frjctt af ferbum þorgilsar. þeir tóku bæinn í Stafaholti öllum

óvörum um nóttina, og fjekk þorgils vopn nokkur. þorgils spur&i

hvort Sturla væri þar. Stuiia kvaöst þar vera. þorgils spurbi, hvort

hann skyldi gri& hafa. Eafn svara&i þá þegar, a& Sturla skyldi

ekki rá&a fyrir gri&um. þorgils spur&i, hva& þeir gæfu honum

a& sök til svo mikils fjandskapar. Rafn kva& þa& til saka fundi&,

a& þorgils hef&i heiti& því Hákoni konungi a& drepa Sturlu frænda

sinn
,
og vinna sjer þa& til ríkis. þorgils kva&st þess ósannur.

Rafn segir, a& djarft mundi a& dylja þess, því vottarnir væru vi&

staddir, og nefndi til Kolbein og Ara Ingimundarson. Menn þor-

gils mæltu og á móti
,

og segja a& þetta var hin mesta lýgi.

þorgils gekk sí&an á vald þeirra
,
og var hann og menn hans

leiddir í litlu stofu, en þeir Rafn settust nú í rá&agjör&ir sínar.

þeir Olafur þór&arson og Guttormur, bræ&ur Sturlu
,
gengu þar

mest á milli, og rje&u þorgilsi a& taka hverja sætt sem hann fengi,

svo nau&uglega sem hann var staddur. Eptir langar milligöngur

kom svo, a& Sturla sag&i upp sátt af hendi þeirra Rafns, sem

þeir mundu framast a& ganga. Sú var sætt, a& þorgils skyldi

þá fara me& þeim me& fylgdarmenn sína a& Gissuri, skyldu þeir

binda saman lag sitt og festa þa& me& svardögum, og eigi skiljast

nema hel skildi, en ef þeir ynnu nokku& í, skyldi eiga þri&jung

hver þeirra, en slíta ekki flokkinum fyr en þeir bi&u anna&hvort

bót e&a bana. þessa sætt bundu þeir me& ei&um : Sturla, Rafn

og þorgils. Eptir sættina spur&i þorgils þá Rafn og Sturlu , ef

þeir vildu lofa honum a& hann ri&i heim í Reykjaholt, og byggist

þa&an, og ri&i þá hei&i. þeir voru þess heldur tregir, en leyf&u

þ<5. þessari nau&asætt brá þorgils, og rei& me& menn sfna nor&ur

um land til Henreks byskups, og tók byskup honum forkunnar

vel; setti byskup þá Rafn og Sturlu út af heilagri kirkju á sjálfan

jóladag og forbo&a&i þá, kalla&i hann þá landrá&amenn
,
og alla

þá er þeim veittu, en hann kva&st mundi bí&a me& sjálfa bann-

setningu, þar til hann spyr&i fleira illt af fer&um þeirra.

í>a& er a& segja af fer&um ])eirra Rafns og Sturlu , a& þeir

ri&u su&ur á Bláskógahei&i, þar til er þeir komu sufeur um Hall-

bjarnarvör&ur, stigu þar af baki og bi&u þorgils þar fram á nótt,

þanga& til sendima&ur þorgils kom og sag&i, a& hans væri eigi

þangaÖ von. þeir Stuiia spruttu upp allir, og segja sumir a&

þorgils hef&i svikiö þá, en sumir vir&u til vorkunnar, kenndi hvor

ö&rum um fyrirmannanna, en þó kenndu flestir Sturlu um. Sturla
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svaraði fáu, en mælti þetta svo að nokkrir menn heyrðu, að þ<5tt

hann heffei vitað þetta fyrir, þá vildi hann hcldur þenna kjósa,

en standa yíir drápi þorgils frœnda síns
,
og vita það víst , að

hann þætti aldregi slíkur maður sem áður. þcir Sturla gjörðu

nú njósnir frá sjer, en riðu suður með flokk sinn sem ákafast;

tók veöur að þykkna, og gjörði hið mesta illviðri. Riðu þeir

þar til er þeir komn aö Ölvisvatni , komn þá á móti þeim njósn-

armenn þeirra, og segja að Olvisá er ofan hlaupin með ís, og

væri langt um ófær. Tóku þeir þá það ráð, að þeir sneru aptur,

hjelzt illviðrið, og ur&u menn mjög þrcka&ir, en komust þó svo

vestur af hei&inni , a& menn hjeldu lííi. J>eir ri&u vestur heim

eptir þetta. Var Rafn löngum a& Sta&arhóli me& Sturlu um vet-

urinn, var þar aldrei færra en áttatíu karla, var þá ví&a föng-

um til sópa&, en ekki voru þa& berlega rán köllu&.

þorgils sat meö Henreki byskupi um jólin í gó&um fagna&i.

Eptir jól vildi byskup fara og eiga fund vi& þá Sturlu og Rafn

og leita sætta; var fundur lag&ur vi& Ámótsva& og rei& byskup

su&ur. þegar þeir fundust, ljetu þeir Sturla lausa hesta sína,

og gengu til byskups, og tóku ofan stálhúfur sínar og kvöddu

hann, en hann tók ekki kve&ju þeirra. Eptir þa& tóku menn a&

tala um málaferli
,
og spyr byskup hverja sætt þeir vildu bjó&a

þorgilsi. þeir kvá&ust enga bjó&a mundu, en heyra til ef byskup

bi&i nokkra: uhafi& þjer sent oss or& til þessa fundar, en eigi

höfum vjer yöur scnt". Byskup tók á þeim erfi&lega, og kalla&i

þá friÖbrotsmenn á hir&manni konungs. þeir bá&u hann bera

fram sáttarbo& af hendi þorgils, e&a sá er hann fengi til. Byskup

segir, a& þór&ur Hítnesingur skyldi frambera sættarbo& af hendi

þorgils. þór&ur segir a& þorgils bjóÖi þá sætt, a& hann vildi

halda og hafa BorgarfjörÖ í friöi og frelsi
,
og öll þau ríki , sem

konungur hefdi honum skipaö, sí&an vill hann hafa fyrir Staf-

holtsför þeirra sex manna dóm, sem þeir allir samt vilja til nefna,

jafnmarga hvorir. þeir Sturla svara, a& um þaÖ væri ekki a&

leita, aö þeir mundu gefa upp BorgarfjÖrÖ, e&ur önnur ríki, sem

J)ór&ur hef&i þeim skipa& , köllu&ust cigi konungs skipun

vilja hafa á hjerö&um. Skildu þeir Sturlu og byskup ósáttir.

Eptir sáttarfundinn fór byskup heim til Hóla. Brandur ábóti

Jónsson, sem þá var fyrir klerkum í Skálaholts byskupsdæmi,

bauð þorgilsi suöur til sín; þetta boö þág þorgils, og skildu þeir

Henrektir með hinni mestu vináttu; var þorgils meÖ ábóta þaÖ
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er eptir var vetrar, en um voriÖ gjöröi hann bú á StaÖ á Snæ-

fellsnesi, því hann sá, a& hann mundi ekki fá af hjeraöi í Borg-

arfiröi a& svo búnu. Bö&var fa&ir hans rje&ist þá til bús á Eyri.

24. Gjaforð Ingibjargar Sturludóttur.

þenna vetur, er nu var frá sagt, keypti Gissur þorvaldsson

Flugumýri í Skagafir&i. Sag&i hann þá bændum, a& hann mundi

reisa þar bú*na& sinn um vori&. Hann segir og Eyjdlfi þorsteins-

syni , a& hann vildi eigi bygg& hans í Skagafir&i. Gissur gjörfci

bú á Flugumýri um vori&
,
og gengu menn undir hann í öllum

hjeru&um vestur til Hrútafjar&ar , en ríki sín fyrir sunnan land

skipa&i hann sonum sínum Ketilbirni og Isleifi
,

gjör&ist Gissur

nú hinn mesti vir&ingama&ur. þetta sumar (1253) rei& Gissur

til þings me& þrjú hundru& manna, en synir hans ri&u til þings

til liÖs vi& hann me& fjögur hundru& manna, og rje&i hann einn

öllu á þinginu. feir Rafn og Sturla rifeu ekki til þings, því a&

þeir höf&u ekki afla vi& Gissuri. Me& rá&i Gissurar tó*k lögsögu

á því sumri Teitur Einarsson, en Olafur þör&arson ljet lausa fyrir

vanheilsu sakir, segir Sturlunga, enda er líklegt a& Gissur hafi

stutt a& því, því hann hefur þá án efa heldur vilja& hafa bró&urson

sinn fyrir lögmann en Olaf, því þó* a& Olafur væri konunghollur,

var hann þó" bró&ir Sturlu, er alla þessa stund var hinn mesti

óvinur Gissurar. Gissur gekk til lögbcrgis á&ur en hann rei&

af þingi, og Ijet lýsa fjörrá&asökum viÖ sig á hendur Rafni og

Sturlu, og öllum þeim mönnum er í þeirri ferö voru um veturinn.

Um sumariÖ cptir þing tókust mcöalfcr&ir milli þeirra Gissurar,

Rafns og Sturlu, og var leitaö a& koma saman meö þeim sættum

og vináttu. Fundur var lag&ur um hausti& me& þeim Rafni, Giss-

uri og Sturlti, vcstur í Vcsturhöpi, og gckk sættin grei&lega saman

mc& þeim, svo aö gjöra skyldi Brandur .'íbdti. pá hóf og Hallur

Gissurarson bónorö sitt og baÖ Tngibjargar Sturluddttur
,
og var

hún heitkona hans, áÖur en þeir skildu. En sú var ályktun þeirra

Gissurar og Sturlu , aö þeir skyldu sjálfir semja sættir sínar, en

Rafn vera oddamaöur, ef þá skildi á. BrúÖkaup þeirra Iíalls og

Ingibjargar skyldi vera aö vcturnóttum á Flugumýri, og var Rafn

boÖsma&ur þeirra beggja, Sturlu og Gissurar ; skildu þeir allir meö

kærleika miklum. Iíallur reiÖ meö Sturlu vestur í Sælingsdals-

tungu, þar var þá Ingibjörg meö Jóreiöi Iíallsddttur, móöurmóöur

8inni. JóreiÖur fjekk Ingibjörgu í heimanfyigju landiö í Sælingsdals
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tungu fyrir þrjátfu hundrub, og þar meb tfu hundrub , en Sturla

fjekk henni sextíu hundrub. þau Hallur og Ingibjörg ribu þaban meí>

Sturlu vestur á Stabarhól, var þar þá veizla hin bezta og drukkib

fast. Hallur var þar nær viku
,

og reib síban heim norbur á

Flugumýri.

þab sem einkum olli því, ab sætt milli Gissurar, Rafns og

Sturlu, gekk svo greiblega saman, var þab, ab sambandi því, sem

verib hafbi milli þeirra Henreks byskups, Gissurar og þorgils,

var nú ab mestu lokib. f><5tti byskupi Gissur ekki flytja konungs

erindi á þingi, sem hann hafbi heitib, og sneri hann því brátt

vináttu sinni til óvina Gissurar; sagbi byskup svo, ab enginn

væri falskari en Gissur, ab rjiifa alla þá hluti, er konungi væru

til sæmdar. J>eim samdi heldur ekki , Gissuri og þorgilsi
;

því

þorgilsi þótti hann lítib vilja halda af þeim trúnabi, sem konungur

hafbi hann í bundib, en þorgils var sjálfur hinn mesti konungsvinur.

þorgils hai'bi og fellt mikinn hug til Skagafjarbar
,
og þótti hon-

um því illt, er Gissur gjörbist þar höfbingi ylir. Gissur vildi

því ekki bíba þess, ab þeir yrbu allir í mdti sjer, og var því fús-

ari til sáttanna vib þá Rafn og Sturlu.

þetta haust fór Sturla til brúbkaups meb Ingibjörgu dóttur

sína norbur á Flugumýri, og hib bezta mannval meb honum vest-

an úr sveitum. Ingibjörg var þá fjórtan vetra, hún var væn

kona og kurteys og kvenna högust. A Flugumýri var veizla hin

ágætasta og öll tilföng mjög vöndub, liaffei þab lengi verib kyn-

fylgja Haukdæla og Oddaverja, ab þeir höfbu hinar beztu veizlur

haft. — Rafn Oddsson gisti um nóttina fyrir veizluna á Víbimýri.

þar koin um morguninn Asgrímur þorsteinsson , bróbir Eyjólfs

ofsa, og gekk á tal vib Rafn, og segir honum æílun sína og

þeirra Eyjólfs bróbur síns og Rana, ab þeir ætli ab fara ab Gissuri

og sonum hans brátt eptir brúbkaupib og drepa þá, og bab hann

Rafn ab ganga í lib rneb þcim. En þ<5 ab Rafn vildi ckki ganga

í lib meb þeim j á meban hann var gestur Gissurar, þá gjörbi

hann Gissur þú eigi vib varan. Seinni veizludaginn sátu þeir

Isleifur Gissurarson og Rafn saman, og drukku þeir af einu silfur-

kevi
,

og mynntust vib jafnan um daginn
,

þá er hvor drakk til

annars, og gegnir þab íláræbi allri furbu, þegar þeir voru sáttir,

grib sett og tryggbir veittar, og þeir sátu saraan vib drykk
,
og

mynntust vib, ab Rafn skyldi vita honum bana rábinn, og þ<5 ekki

gjora hann eba Gissur varan vib. f>etta sýnir hvab bczt, hversu
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öldin var gjörspillt, er menn ekki möttu neins nýbundnar tryggbir

og vináttumál. Eptir bobib ribu menn í burt og leysti Gissur

alla hina stærri menn út meb gjöfum. Rafn reib lít til Hdla,

en Sturla vestur.

25. Brenna á Flugumýri.

^þess er ábur getib, ab Gissur hafbi rekib Eyjdlf þorsteinsson

úr Skagafirbi, þegar hann kom nor&ur tH Flugumýrar um vorib.

Eyjdlfur hafbi komib sjer í mikla kærleika vib Henrek byskup,

er nu gjörfeist hinn mesti fjandmaÖur Gissurar, eins og ábur er

sagt. Henrekur byskup fjekk Eyjdlfi því stabinn á Möbruvöllum

í Hörgárdal til ábúbar. Eyjdlfur gjörbi byskupi veizlu góha um

sumarib, og má nærri geta, ab byskup hefur ekki latt hann upp-

reistar móti Gissuri. þeir voru meb Eyjðlfi Ari Ingimundarson

og Kolbeinn grön, sendimenn f>drbar, og voru þeir einnig tillaga-

harbir vib Gissur. Eyjólfur safnar nú mönnum þegar eptir veizluna á

Flugumýri, og fer ab Gissuri, og voru synir hans þá enn ekki farnir

subur. Eyjðlfur kom um nótt á Flugumýri, og rjebu þeir þegar

til inngöngu, og tóku allar dyr á bænum. Menn Gissurar hrukku

vel vib, og börbust þeir lengi nætur; sá Eyjólfur þá, ab þeir

mundu ekki fá þá meb vopnum sótía, og báru þá eld ab og brenndu

bæinn. þar ljetust allir synir Gissurar og Grda kona hans, alls

Ijezt þar hálfur þribji tugur manna. Síban ribu þeir Eyjdlfur út

til H<5Ia, og tók byskup þeim vel og leysti þá. Gissuri varb

undankomu aubib, og falst hann ísýrukeri. Ingibjörg Sturludðttir

f<5r eptir brennuna subur í Odda til Halldöru frændkonu sinnar

Sturludó'ttur, Bárbarsonar.

Gissur bar vel harma sína, og Ijet lítt á sjer finna þab er ab

höndum haffei borib. Hann drd skömmu seinna lib saman, og

f<5r norbur ab brennumönnum, en þeim kom njdsn, og fjekk Gissur

ekki fang á þeim; urbu þá menn til mebalgöngu, og voru grib

sett um veturinn, og vorti allir brennumenn gjörbir úr Eyjaíirbi.

Sama vetur frjetti Gissur, ab sumir brennumenn voru í Eyjaíirbi,

fdr hann ab þeim, og drap Kolbein grön og sex abra. Kallabi

Henrekur byskup þctta gribarof, og skyldu prestar ekki hringja

nje syngja svo ab Gissur og hans menn væru hjá. f>egar sundur-

þykki dx þannig meb byskupi og Gissuri, reib hann subur til

sveita ab álibnum vetri, og flestir þeir er ab þessum vígum höfbu

verib meb honum, og sat sybra þab er eptir var vetrar.
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Sumarib ep.ör brennuna (1254) kom út Sigvarbur byskup,

og haf&i hann utanstefningarbrjef vib Gissur, herbu þeir þá

byskuparnir svo ab Gissuri , ab hann sigldi til Noregs um sum-

arib. Gissur sótti Eyjólf ofsa og fjtfrtán aÖra brennumenn til

sektar á alþingi um sumarib. þá varb og sekur þorsteinn Jóns-

son í Hvammi um fjörráb vib Gissur og sonu hans; hann hafbi

vitab brennuna og bar því biiakvibur á hann málib. Síban setti

Gissur Odd þórarinsson til ab vera fyrir ríkjum sínum nyrbra,

á meban h'ann væri utan, en J><5ri lott Amþórsson, sem átti brób-

urdðttur hans, setti hann yfir föbiuieifb sína þar sybra, og skyldu

þeir Oddur veita hvor öbrum.

26. Sturla og X^oi'gils sæltast.

Sumarib ábur en briibkaup og brenna var á Flugumýri um
haustib (1253), höfbu þeir frœndur sæzt heilum sáttum : Stuiia

þórbarson og þorgils skarbi Böbvarsson ; seldi Sturla honum sjálf-

dæmi fyrir Stafholtsför, og gjörbi þorgils mikil fjegjöld á hendur

Stuiiu, en gaf honum upp alla gjörbina ab skilnabi. Bundu þeir

þab ])á fastmælum , ab hvor þeirra skyldi veita öbrum slíkan

styrk sem hann væri til fær, og hjeldu þeir síban vináttu meb

frændsemi alla æíi. Sumarib eptir brennuna sættust þeir Kafn

og þorgils og seldi Rafn honum einnig sjálfdæmi fyrir Stafholts-

för. þorgils hafbi og sjálfdæmi af Vigfiísi Gunnsteinssyni, fyrir

þab hann hafbi verib meb þeim Rafni og Stiuiu í þeirri för.

27. yíg Odds ]p^ |

'

a >''»sso "or '

þegar Gissur var utan farinn , fdr Oddur þdrarinsson til

Skagafjarbar og átti fund vib bændur, og segir, ab Gissur hafi

skipab sjer sveitir meban hann væri utan
,

og tóku bændur því

vel. Skömmu seinna reib Oddur vestur í Vatnsdal, í Hvamm,
og Ijet reka þaban saubfje mart, kallafei hann þab sektarfje. Hen-

rekur byskup sendi þá menn til Odds, og bab hann ab láta rakna

ránib, en Oddur kvabst þab eigi gjöra mundu, Henrekur byskup

bannsyngur þá Odd og nokkra menn abra. Oddur safnar þá

mönnum, og fer á fund byskups, er þá var staddur í Fagranesi,

og leitar sátta, cn byskup er hinn þverasti. Oddur gjörir þá

^yskup handtekinn, og ílytur hann á Flugumýri, og færir byskup

upp á virkib, er Kolbeinn ungi hafbi gjöra látib, og var byskup

á valdi Odds nokkurar nætur, en þ<5 ljet Oddur hann lausan ab
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bæn bænda. Síban reib Oddur af hjerabi um hríb, og þeir menn

flestir, er verib höfbu í Fagranesi nieb honum.

Henrekur byskup sendi mann vestur til þeirra Eyjólfs og

Rafns, ab þeir kæmu norbur afe frelsa hann. þeir sendu þá orb

þorgilsi Böbvarssyni til Stabar, og áttu fund vib hann, og bábu

hann norburferbar meb sjer. þorgils kvabst fara mundi , ef ab

þcir ynnu honum ab rába fyrir Skagaíirbi, og því játubu þeir, ef

ab þab væri vilji byskups og bænda. þorgils sendi mann til

Sturlu frænda síns, og brá hann þegar vib
,
og safnabi mönnum.

Drógu liöfbingjar þessir saman þrettáu hundrub manna, og hjeldu

her þeim norbur um land, en ábur en þeir komu til Skagafjarbar

frjettu þeir ab byskup var laus látinn, og Oddur ribinn af hjerabi.

þeir hjeldu samt herinum norbur, og urbu margar greinir meb

þeim fyrirmönnunum
,

brugbu þeir Rafn þá heitum sfnum vib

þorgils, ab hjálpa honum til hjerabs í Skagafirbi. Ribu þeir Sturla

og þorgils þá heim vestur, en þeir Rafn og Eyjólfur norbur til

Eyjafjarbar.

Um veturinn eptir var bardagi í Geldingaholti
;

drápu þeir

Rafn og Eyjólfur þar Odd þórarinsson og nokkra menn abra.

þorvarbur þórarinsson, bróbir Odds, átti ríki á Austfjörbum, hann

var til eptirmáls eptir bróbur sinn. þorvarbur leitabi til þorgils

um libveizlu, og bar þorgils þab undir Sturlu
,
og rjebist þab af,

ab þorgils neitabi ekki Hbveizlu , en kvab þab mundi ekki rábast

fyr en þeir fyndist. Sumarib eptir, fyrir alþing, drógu þeir

Rafn og Eyjólfur saman flokka og fóru til Borgarfjarbar, og ætl-

ubu ab verja, ab vígsmál Odds yrbi sótt á þingi. þeir höfbu frjett,

ab menn höfbu farib milli þeirra þorgils og þorvarbar, og sncru

þeir því fjandskap á þorgils, og ætlubu ab fara ab honum, en

þó fórst þab fyrir. þeir þorgils, Sturla og þorvarbur sátu um
kyrrt um þingib. Eptir þing kom austan lír fjörbum Magnús

Jónsson, frændi þorvarbar, og bar hann þorgilsi þau orb, ab þor-

varbur mundi á ferb kominn ab austan, og vildi ab þeir hittust á

vestanverbri Bláskógaheibi og rjebu þar rábagjörbum sínum. þorgils

átti þá fund á Stab og safnabi mönnum, og reib subur til Borgarfjarb-

ar; hann sendi orb Sturlu þórbarsyni, ab koma til móts vib sig mcb

svo marga menn er hann fcngi. þetta vor ábur hafbi Sturla

gjört annab bií í Hítardal, og hafbi hann fengib þab af Katli

presti þorlákssyni treglega og þó naubungarlaust. Sturla var þá

ab öbru bui sínu á Stabarhóli, og gjörbi upp stofu sína, er hon-
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um kom orbsending þorgils. Sturla f<5r meb sextíu manna til

móts vib þorgils; þegar þeir hittust gengu þeir á tal, segir þor-

gils, ab hann bafi spurt ab þoiieifur var uppi í hjerabi, og kvabst

vilja fara ab honum, því þorleifur var settur til ab halda njósn-

um fyrir þeim Rafni og Eyjólfi. Skömmu seinna kom aptur

njósnarmabur þeirra Sturlu, og segir þeim ab þorleifur haíi verib

í Bæ ab nóni. Ribu þeir þá í Bæ
,
og komu þar er myrkt var

af nó*tt. þeir fengu samt ekki færi á þorleiíi, því hann hafbi

ribib um kveldib heimleibis. Eptir þab ribu þeir meb ílokkana

upp í Reykjaholt, og komst Egill naubuglega í kirkju, en svo

kom, fyrir milligöngu Sturlu og annara góbra manna, ab þeir

frændur sætíust heilum sáttum, og seldi Egill þorgilsi sjálfdæmi.

I þcnna mund var þorvarbur þórarinsson kominn austan meb

hundrab manna, og sendi liann þorgilsi orb, og vildi ab þeir fynd-

ust ab Raubsgili og rjebu þar rábum sínum. þegar þeir fundust,

hóf þorvarbur ab bibja þorgils libveizlu meb frambobnum fje-

gjöfum og öllum þeim sæmdum , sem hann mætti honum veita,

og ab leggja líf sitt vib hans naubsyn , vib hverja sem væri ab

skipta. þorgils leitabi þá rábs vib vini sína, einkum Stuiiu. Sturla

þótti ekki vandalaust ab veita þorvarbi, og rábast í fjaiiægar

sveitir vib lítib lib og illa búib
,

])egar þeir hefbu hvorki trúnab

Dalamanna eba Borgfirbinga. Sturla bab og þorgils ab kveba á,

hvab hann vildi til mæla vib þorvarb, ef hann gjör&i nokkurn

kost á ab fara þessa ferb. þorgils kvabst þann einn á gjöra, ab

hann hefbi Skagafjörb og ríki vestur þaban til Hrútafjarbar , ef

ab þeir fengju ráb yfir þeim. þorvarbur játti öllu sem hann

var bciddur, en Stuiia hjet ab fylgja þorgilsi cptir bæn hans,

því þorgils kvabst mjög þurfa hans rába, þar sem hann væri

kallabur hinn vitrasti mabur. Stuiiu dró og þab til, ab hann

hafbi engar bætur fengib fyrir Hall mág sinn , er Eyjólfur drap

í Flugumýrarbrennu, eins og ábur er getib. Brandur ábóti Jóns-

son, föburbróbir þeirra Odds og þorvarbar þórarinssona, er síbar

varb bysknp á Hólum, var og vib staddur þessa rábagjörb, og

mátti þab glöggt finna, ab hann harmabi mjög dráp Odds, og þó

ab hann hvetti ekki höfbingja þessa til ófribar, var þó aubsætt,

ab honum þótti mikib undir ab ferb þeirra tækist vel.

28. Bardagi á j>veráieymm.

þeir þorvarbur, þorgils og Sturla, hjeldu nú libi sínu norbur
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um heiöi, og fengu tekife njósnir, er gengib höfbu fyrir þeim á

heibinni. þegar flokkurinn kom norÖur í Vatnsdal, tóku þeir reiö

ákaflega ofan Vatnsdal, því þeir ætluÖu ab Ásgrímur þorsteins-

son, bróbir Eyjólfs, mundi heima í livammi, en honum hafoi komib

njósn vestan ur Dölum, ab þorgils og Sturla væru heiman ribnir,

og hafbi hann þegar ribib norbur til þeirra Rafns og Eyjólfs meb

þær frjettir. Ur Vatnsdal gjörbu þeir njósnir fyrir sjer norbur,

og fóru meb flokkinn til Skagafjarbar. þegar þeir komu til Skaga-

fjarbar, var þab tekib til rábs , ab farib var í libsbón , en svo

höfbu þeir Rafn og Eyjólfur hrakib fyrir Skagfirbingum , ab fáir

þorbu ab standa upp meb þeim, og fengu þeir lítib af mönnum

en minna af vopnum, höfbu þeir Rafn tekib allan vopna-afla, svo

ab Asbjöm Illhugason í Vibvík, mágur þorgils, hafbi ekki vopna,

nema sverb fenglítib og buklara. I Skagafirbi fengu þeir nær'

sjötíu manna, og var Asbjöm fyrir þeim. Síban hjeldu þeir ílokk-

um þessum til Eyjafjarbar.

þegar ab bændur spurbu, ab ófribur var kominn í hjerab, fdru

þeir á fund Eyjólfs ábóta á þverá, og bábu hann mcbalgöngu.

þeir Rafn og Eyjólfur höfbu, þegar er þeir fengu njósn af ferb-

um þorgils og Sturlu
,

brugbib vib og safnab libi, og fengu þeir

á þribja hundrabi, og var lib þab allvel biíib. Eyjólfur ábóti kom

á fund þeirra þorgils, og segir þeim sætta-umleitun þá, er hann

hafbi haft vib þá Rafn og Eyjólf, kvab hann þá bjóba ab leggja

öll mál þeirra þorvarbar undir jafnmarga, og sættast ab því, en

skilja undan hjerabssektir og utanferb og ríki þau öll, er þórbur

Sighvatsson hafbi þeim skipab. þorvarbur var ekki fjærri sættum

og leggja málin í jafnabardóm, en skorabi ab Eyjólfur skyldi fara

utan og láta lausar sveitir. Ábóti kvab þetta vera fjærri bobum

þeirra, kvab þeim þykkja Oddur hafa unnib til óhelgis sjer, en

þóttust eiga stórsakir á þorgilsi og Sturlu fyrir abför þessa. þab

var annab boÖ þeirra Rafns og Eyjólfs, ab þeir skyldu allir fara

utan og leggja mál sín á konungsdóm. þorgils Ijezt ekki munu
fara utan , nema konungur sendi honum orb, en Sturla kvabst

ekki þab gjört hafa, svo ab hann vissi, ab hann þyrfti land ab

flýjft J
þótti honum þeir hafa gjört sjer grýlur um sumarib, og

var hann eigi mjög sáttfus. Ábóti sagbi þeim, ab honum þótti

bíiningsmunur mikill, og þótti vera hib mesta hætturáb ab berjast.

Sturla mælti:
tt
má vera, ab minni hætta verbi en til er hugaö,

segir mjer svo hugur um, ab Eyjólfur muni mjög hafa fyllt sína
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lífdaga. T<5ku þeir þá allfr höföingjarnir þab ráb, ab hætta til

bardaga, cf cigi væri þcirra sætta unnt, cr þcirn gætist ab. þcír

Rafn ogEyjólfur neittu þessari sætt, en gjör&ú þau orf) meb áb<5ta,

aÖ þeir skyldu íinnast á grundinni hjá þverá fyrir norÖan
,
og

bcrjast til uniskiptis, standa jaínfram, og stelast hvorugir aÖ öÖr-

um. Rafn var fiisari aÖ berjast, og kvab sig vænta, ab su auona

fylgdi þcim til sigurs sem fyr, þcss voru og ílestir fúsari; cn

Eyjólfur kvaf) þab hugbob sitt, ab þeir mundu eigi sigrast á svo

stórbornum mönnum fjöldafundum
,

þ<5 ab þeini heíbi veitt vel í

áhlaupiim meb skyndirábum eba skjótum atburbum.

f>eir þorgils, þorvarbur og Sturla bibja nil lib sitt ab buast

til bardaga hvern eptir sínum föngum. þetta var hirin næsta

dag fyrir þoiiáksmessu umsumarib; var þá hcitib á gub og hinn

hclga þoiiák byskup, ab allir þeir menn, scm kæmust þaban heilir,

skyldu fasta dag og nó*tt fyrir þorláksmessu næsta sumar, og

syngja saltara, cf þeir sigrubust, og var heit ])etía fest meb hand-

tökum. Síban ribu þeir upp á grundina til þvcrár, stigu þar af

baki og bundu hesta sína. Síurla tók þeim stab, hvar þeir skyldu

berjast, þar sem honum þdtti grjðt aubfengib cn þ<5 sljett ab standa.

Sturla var fyrir mibri fylkingu
,
og þar var þorgils frændi hans

mefe honum í upphafi orustunnar.

Sturla gekk í fyrstunni fram frá öbrum mönnum, hann hafbi

pansara sterkan, er Gcir hinn aubgi þorvaldsson á Silfrastöbum

hafbi Ijeb þorgilsi, sverb, skjöld og stálhufu. þorgils mælti vib

hann
,
því hann færi svo óvaiicga. Sturla svarar: uLát mig sjá

fyrir báti mfnum sem aubiÖ má verba". þorgils hljðp fram til

hans og sagbi þeir skyldu bábir saman vera. Ekki fer Sturla

fleiri orbum um framgöngu sína og abgjöröir í þverárbardaga,

þó ab hann meb mörgum orbum lýsi hreystilegri framgöngu þeirra

þorgils fraínda síns og forvarbar, en þ<5 stutt sje á þctta drepiÖ,

er þaö þ<5 sýnt, ab Sturla hefur barizt frýjulaust, og án eía hafa

þeir kosib hann til ab velja sjer orustustab, af því ab hann var

þeirra vitrastur og reyndastur. þau voru lok þvcrárgrundarbar-

daga, ab þar fjcll Eyjólfur ofsi þorsteinsson , cn þeir Ásgrímur

bróbir hans og Rafn Oddsson flýbu úr bardaga til VestfjarÖa.

29. Viðurcign höfðiugja og sáttir.

þorláksmessudag eptir bardagann stefndn höfbingjar fund viö

bændur, og baÖ þorvaldur sjer viblöku í hjcraÖ, en bændur gjörÖu

37
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þess engan kost. SíÖan riöu þeir vestur til Skagafjaröar og áttu

þar fund viÖ bændur; krafÖi þorgils þá hjeraÖs af bændum, og

taldi til rjettar erfÖir eptir Kolbein unga, er hann var systurson

hans, og þdttist hann næst kominn til ríkls í Skagafirbi. Stnrla

ílutti þetta mest manna meÖ honum og Ásbjörn Illhugason. En

þegar þeir sömdu um þetta, kom brjef frá Iíenreki byskupi
,

og

kallar hann þá alla í banni, er veriÖ höföu móti þeim Eyjólfi og

Rafni, og bannaöi hann hvcrjum manni harölega aÖ taka viÖ þor-

gilsi í hjeraÖ. Riöu þeir þorgils og Sturla þá vestur, en I>orvaröur

austur, sat Sturla nú í Hítardal um hríö.

þorgils Böövarsson reiö norÖur til Skagafjaröar seinna ura

sumariÖ, og tók þar viÖ búi Asbjarnar, síöan gengu bændur undir

hann aÖ ráÖi Brodda þorleifssonar , en byskup vildi enga sætt

gjöra, og lagöi hina mestu fæÖ á þorgils. þenna vetur öndveröan

sættust þeir Rafn, Sturla og þorgils, og skyldu þeir nefna jafn-

marga menn til gjörÖar um Öll mál sín, og skyldu hvorirtveggju

halda hjeruöum sínum og ríkjum utanferöarlaust. þcir sættust

og um veturinn þorgils og Henrekur byskup, fyrir milligöngu

Brodda þorleifssonar, og gjörÖist þorgils nú hinn ríkasti höföingi,

og var mjög vinsæll af alþýöu. Hann reiÖ um veturinn vestur

til StaÖar til bús síns
,

og buöu honum þá margir heim vestur

þar. þá bauö Sturla honum heim í Hítardal, og var þar veizla

hin virÖuglegasta, og leysti Sturla hann á burt meÖ góöum gjöfum.

30. Ivar Knglason ílytur konungsrnál.

þetta haust áöur sendi Hákon konungur til Islands Ivar

Englason, aÖ flyíja erindi sfn meÖ HÖveizlu byskupa, því aÖ hann

trúöi þeim vel. Ivar var í Skálholti um veturinn meÖ Sigvaröi

byskupi, og þótti honum byskup leggja minni stnnd á konungs

erindi, en hann hafÖi heitiÖ. Um voriö (1256) fór ívar norÖur

til Skagafjaröar , fann þar Henrek bysknp og þorgils skarÖa, og

flutti konungsmál fyrir þeim. Tdku þeir báÖir vcl undir, og stefndu

saman bændum í Skagafiröi og fluttu konungsmál meö ívari. Kom
þá svo, aÖ allir SkagfirÖingar og EyfirÖingar, og mestur hluti

bænda í Norölendingafjóröungi, játuÖu aÖ gjalda skatta þvílíka,

sem þeim semdi viÖ Ivar. þeir fdru utan um sumariÖ Ivar og

Henrekur byskup, þótti fvari minna orÖiö sitt crindi en hann ætlaöi,

kenndi hann þaö mest vinum Gissurar, og þ<5 nokkuÖ sumum
9

frændum þúröar og vinum. Ivar hefur líklega átt aö skipa þeim
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Eyjafjörb, er bezt fylgdi konungsmálum
,
og skipafei hann því

þorgilsi allar sveitir norfeur til fjórfeungamóts
,

því ab Eyjólfur

ofsi hafoi, eptir ab hann komst í kærleika vib Henrek byskup,

og eptir Flugumýrarbrennu, fengib konungsbrjef fyrir Skagafiroi

og Öbrum sveitum þaoan norfeur.

31. Dcilur Rafns Oddssonar og Sturlu X>órðarsonar og saatir.

Sturla þórfearson færbi um vorife (1256) bú sitt Ör Hítardal

í Svignaskarfe, og fœrbi bœinn þar upp á hamrana, hafbi hann

þab af hjerabi sem hann fjekk, en stundum var hann ab Stabar-

hóíi. Tóku nú ab verba margar greinir meb þeim Rafni, þar til

er þeir Rafn og Asgrímur ribu vcstur ab Síabarhóli ab Sturlu.

Sturla hafbi ribib ab heiman um kvöldib meb fylgdarmenn sína,

og lágu þeir upp í hlífeinni frá Bjarnastöfeum
,

því ab ófriblegt

var sagt af Rafni, en um morgunmn snemma vildu fylgdarmenn

hans heim ríba,- en Sturla Ijet ráfelegra, ab þeir bifeu mibsmorguns,

og ef þeim sýndist þá eins sætt ab ríba heim, kvabst hann eigi

mundi letja þá, en ekki kvab hann þá drauma sína vita, ef þeir

yrfeu þá jafnfúsir. Um mibsmorgunsskeib komu þeir Rafn á Stafe-

arhól, könnubu þeir bæinn
,

og drápu þar einn mann
,

og ribu

síban heim. Eptir um sumarib fóru menn í milli þeirra og leit-

ubu um sættir, og áttu þeir fund hjá Gierá. Sturla trúbi þeira

eigi til fulls, og fór því ekki lengra. þegar sættin gekk ckki

saman , tóku þeir Rafn hesta sína og rifeu eptir Sturlu
,

og dró

hann naufeuglega undan, en þeir Rafn unnu á mönnum hans þeira

er sífeast fóru. Ura veturinn cptir var abfaralaust mefe þeim, en

hætt var nú ab leita um sættir milii þeirra.

Sumarib eptir (1257) rjeb þorgils skarbi mestu áalþingi. Sturla

veitti honum á þingi, og fylgdu honum Strandamenn og Saurbæ-

ingar, og slíkt úr Borgarfirbi er hann fjekk. l>á tók ab rjena

vinátta þeirra þorgils og þorvarbar þórarinssonar. Seinna um
sumarib reib Sturla Jjórbarson í Tungu ab Olaíi, bróbur Rafns.

Rafn var þá vestur í fjörfeum. Rafn brá vib þegar og þeir Ás-

grímur, og söfnufeu libi, og ribu sufeur til Borgarfjarbar ab Sturlu,

því hann hafbi þá farib subur til Svignaskarbs til bús síns. Sturlu

kom njósn af ferfeum þeirra, og ílúbi hann þá hife nebra um Mýrar,

og gjörbi orb Böbvari bróbur sínum til Stabar, og Einari Halldórs-

syni, ab þeir bybu út almenningi um nesib, og færu ab þeira

87*
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Rafni meb honuin. Böbvar vildi upp staiula, en Einar vildi ekki

fara ab Rafni, nema þorgils sendi orb til, en kvabst muncli verja

Sturlu, ef hann kæmi lit þangab. Sturla gjörbi þá svo, ab hann

reib sjálfur út til Stabar, en sendi mann norbur til ab bi&ja f)or-

gils libveizlu. þegar þorgilsi komu orb Sturlu, reiÖ hann ab norb-

an ákaflega, og tók upp menn á leibiuni, og kom vestur í Dali

mcb fjögur hundrub manna til Saubafells , stukku þeir Rafn og

Ásgrímur ])á undan á fjöll upp. Sturla rcib þá inn til Dala, og

varb mikill fagna&arfundur mcb þeim þorgilsi. Næsta dag tók-

ust mcbalgöngur, og vildi þorgils unna þeim Rafni jafnabargjörbar

til þess ab sættir yrbu tryggari
,

og sættust þeir nú heilum sátt-

nm, og hjeldu þá sætt meban þeir lifbu allir.

32. Víg f)orgils og eptirmál.

Nú var J>orgils orbinn mestu rábandi á Islandi
,

og gjörbist

hann þvíbetri og stilltari höfbingi, þvímeiri völd sem hann fjekk;

en svo er ab sjá, sem hann hafi ætlab ab halda trúnab vit> kon-

ung, því þegar þorvarbur þórarinsson kallabi til hjerabs í Eyja-

firí)i, færbist þorgils undan því ab láta af hendi Eyjafjörb, og bar

fyrir sig bæbi skipun konungs og jáorb bænda. þó getur þess

hvergi, ab hann hafi fiutt könungsmál, hvorki á alþingi nje annar-

stabar, síban ab hann fjekk Norblendinga til ab heita Ivari Engla-

syni skatti, sem þó ekki varb nema loforbib eitt. Veturinn eptir

(1258) myrbi þorvarbur þórarinsson þorgils skarfea á Hrafnagili

í Eyjafirbi
,

fyrir þá sök , ab þorgils vildi ekki sleppa yfirrábum

yfir Eyjafirbi, er konungur hafbi skipab honum, en Steinvör Sig-

hvatsdóttir kallabi sjer þá mannaforráb í Eyjaíirbi, í arf eptir þórb

kakala, bróbur sinn , er andazt hafbi crlendis árinu ábur. Hún

hafbi ])á gefib J)orvarí)i mági sínum búib á Grund, og handsalaí)

honum mannaforráí), þab cr hún þóttist eiga í Eyjafirbi. En eptir

clráp þorgils vildu bændur enn síbur ganga undir hann, og fjekk

hann aldrei vald yfir Eyjaíirbi.

Til eptirmáls eptir þorgils var Sighvatur Böbvarsson og Gub-

mundur, bræbur þorgils. Sighvatur haffei þá gjört bú ab Stab.

f>éir áttu fund mcb sjer seinna um veturinn : Sighvatur, Rafn og

Sturla, og bab Sighvatur Rafn libveizlu, en hann synjabi, og vildi

í engu bindast. Uni vorib um páskaleyti fóru þeir Sturla þórbar-

son og Sighvatur meb flokka norbur um land til Eyjafjarbar, cn

þorvarbi barst njósn, og rcib hann undan norbur, því hann hafbi
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engan afla til vibtöku ; en þeir Stnrla og Sighvatnr bjuggu búi

hans á Gruncl nokkurar nætur, síban fdru menn í milli þeirra, og

voru grib sett, en engar urbu sáttir á því sumri.

33. Gissur skipuður jurl yfir Islundi.

Eptir lát þdrbar kakala hafbi Gissur þorvaldsson enn meiri

metorb en ábur af Hákoni konungi. þegar Hákon konungur frjetti

dráp þorgils skarba, þótti honum þörf á ab setja einhvem yfir

Norblendingafjdrbung, er væri sjer triír, og ræki vel erindi sín.

Gissur hafbi þá verib fjdra vetur mcb Hákoni, og þd ab hann

væri í gdbri virbingu meb konungi, vildi hann þd fyrir hvern

mun komast ut. Hákon konungur tdk þá riýtt bragb, og gaf Giss-

uri jarlsnafn, og setti hann í hásæti hjá sjer, og Ijet skutulsveina

sína skenkja honum sem sjálfum sjer; hann gaf honum margar

gdbar gjafir, og fjckk honuin merki og lúbur, og fdr Gissur þá

ut, og var þá mjög heitbundinn vib konung, ab skattur skyldi

vib gangast á Islandi. Hugsa&i konimgur, sem líka varb, ab

Gissur ætti bágra meb ab ganga mdti konungsmálum
,
þegar þab

væri öllum kunnugt, ab hann hefbi þegib slíkt tignamafn af

konungi.

þegar Gissur kom til lslands, síb um haustib 1258, hjelt

lianu vel upp sæmdum þeira er konungur hafbi gjört til hans;

sagbi hann um þá menn, cr honum gjörbust handgcngnir, hvort

sem þeir gerbust hirbmenn sínir eba skutulsveinar, ab þeir skyldu

þvílíkar nafnbætur hafa í Noregi af Hákoni konungi; og urbu vib

þetta margir mcnn til ab gjörast jarli bandgengnir, og svcrja

honum eife, en Hákoni konungi trúnab; þab Ijet jarl og fylgja, ab

hann kvabst ekki skyldi þessa nafnbdt neinum peningum kosta,

og engi skattur skyldi fyrir þab leggjast á landib, og kvabst hann

hafa fengib þessa tign , án þess ab hann hefbi heitib konungi

nokkuru á mdti. Sama sumar sendi konungur ýmsa trunabar-

menn sína til Islands á öbrum skipum til ab vita hvort jarl gjörbi

cptir því, sem hann hefbi heitib konungi ; hafa þeir þá borib þab

vib landsmenn, ab Gissur hermdi ekki rjett frá orbum konungs,

en þd bcr ekki á því, ab jarli haíi þá vcrib utan stcfnt.

Gissur jarl var sybra um veturinn, en um vorib fdr hann

norbur, og tdk þá undir sig allan Norblcndingafjdrbung og Borgar-

flörb, cins og konungur hafbi skipab honum. þá keypti jarl Stab

í Skagafirbi af Páli Kolbeinssyni fyrir hundrab hundraba, og gjörbi
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þar mikib bú. Um sumarib reife jarl til þings meb fjölmenni; þá

voru þeir á þingi Sighvatur Böbvarsson og Sturla þórbarson, og

vingubust þeir vib jarl. Sighvatur sótti á því þingi þorvarb þór-

arinsson til fullrar sektar, og hjet Gissur honum libveizlu til

hefnda eptir þorgils. þá hófust deilur þeirra þórbar Andresson-

ar, er þá var ríkastur af Oddaverjum, og Gissurar jarls. Safnabi

jarl libi um sumarib, og fór austur á Rangárvöllu á hendur þóvbi.

Sturla þdrbarson kom ab vestan meb mikinn flokk til libs vib

Gissur. I þeirri ferb var rœnt víba um Rangárvöllu og drepin

tíu hundrub nauta. Gekk þórbur ab lyktum á vald jarls, og sætt-

ust þeir í þab skipti.

I þessari ferb gjörbist þab, ab þórbur, sonur þorvarbar í Saurbæ

í Eyjaíirbi, bab Ingibjargar Sturltidóttur, er ábur hafbi átta Hallur

Gissurarson. Var brúbkaupsstefna ákvebin á Stab meb jarli um
veturinn eptir öndverban. Sturla kom vestan vib tuttugu manna,

Sighvatur Böbvarsson og fleiri göfgir menn. þá gjörbist Sturla

lendur mabur Gissurar jarls, og hjet Gissur honum Borgaríirbi og

þar öbrum sæmdum meb. þenna sama vetur gipti Sturla líka

Gubnýju dóttur sína, og fjekk hennar Kálfur Brandsson Kolbeins-

sonar, frændi Gissurar, er þá bjó á Hafsteinsstöbum í Skagafirbi.

Sumarib eptir (1260) sendi Hákon konungur til Islands Ivar

Arnljótsson og Pál línseymu, og bab hann þá flytja erindi sín á

alþingi sjálfu, því hann hafbi þá spurt ab Gissur hafbi lítt rekib

erindi hans. þeir Ivar fóru til aiþingis , var þar fyrir Gissur

jarl og flestir höfbingjar, og fluttu sendimenn þá konungsbrjef,

og var þar mikil manndeild á, hversu þeim var tekib. Gissur

jarl flutti konungserindi, en þó meb öbrum hætti en á brjefunum

stób-, en Sunnlendingar, vinir jarls, mæltu mest á móti skattinum,

og varb erindi þeirra Ivars ekki. þeir Ivar fóru ut samsumars,

og fluttu þeir konungi þab, ab Sunnlendingar mundu eigi hafa

neitab svo djarflega skattinum, ef þab hefbi verib móti skapi jaiis.

34. íslcndingar ganga undir skatt.

Hákon konungur sá nu, ab Gissur mundi aldrei ganga fyrir

flutningi sinna mála á Islandi, og ab hann yrbi ab fá sjer annan

fylgismann. Hann sendi því Hall^arb gullskó til Islands sumarib

eptir (1261), og gjörbi konungur þá breyting á hjerabaskipun, ab

hann skipabi Rafni Oddssyni BorgarfjÖrb, en tók hann af Gissuri

jarli.
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Rafn Oddsson gjörbist í þenna tíma mikill höfbingi. Hann

hafbi rá&ib yfir Vestfjörbum alla tíb, síban þdrbur kakali fdr utan

1250; hann hafbi seinna tekib undir sig ríki Jdns Sturlusonar,

er andazt hafbi erlendis 1254. Rafn bjd lengstum ab Saubafelli,

en átti annab bú á Eyri í Arnarfirbi. þegar þdrbur kakali fdr

utan, hafbi hann reyndar skipab þorlcifi Borgarfjörb, en þd bobib

Rafni ab styrkja hann, þvíþorleifur gjörbist þá hníginn fyrir aldurs

sakir. Rafn fdr því opt til Borgarfjarbar og vingabist vib bændur,

og vildu þeir honum helzt þjdna. þessar vinsældir Rafns í Borgar-

íirbi ollu því, ab bændur vildu meb engu mdti taka vib þorgilsi

skarba 1252, eins og ábur er getib. Eptir ab Sturla hafbi gjört

bú í Hítardal 1255, og einkum eptir ab hann flutti í Svignaskarb,

reyndi hann ab draga Borgfirbinga undir sig, og hefur honum

tekizt þab ab nokkru leyti, þegar segir: ab hann hafi haft slíkt úr

Borgarfirbi, er hann hafi fengib, þegar hann veitti þorgilsi á þingi

1257. Má og vera ab hann hafi tekib arf eptir Olaf hvítaskáld,

brdbur sinn , er andabist 1259, og hafi þá vinir Olafs hneigzt til

hans; ab minnsta kosti virbist þab, ab hann hafi haft ráb yfir

Stafaholti 1262, þegar Rafn gjörbi þar bú, því þar segir ab Rafn

hafi gjört búib meb rábi Sturlu. þetta gjörir líka skiljanlegt, ab

Rafn ofsdtti Sturlu svo fast þrjú árin (1255—57) eptir ab Sturla

kom í Hítardal, þangab tjl ab þorgils, er þá var ríkastur á Islandi,

neyddi hann til ab sættast, eins og ábur er sagt. þessa sætt

hjelt Rafn eptir ab Gissur kom út, því Sturla gjörbist mabur jarls,

og hafbi því styrk hans mdti Rafni , en Rafn og Gissur voru

dsáttir, en Rafn hafbi þá engan aíla mdti Gissuri
,

og sat hann

þá löngum vestur í fjörbum.

þegar Hallvarbur kom út meb konungsbobskap, er þess ekki

gctib, ab Gissur jarl hafi í neinu sett sig mdti tilskipun konungs

um BorgarfjÖrb, en hann vildi færast undan, ab landsmenu gengju

undir «skattgjafir vib Hákon. Rafn hefur án cfa fengib Borgar-

ijörb meÖ þvf skilyrbi, ab hann veitti Hallvarbi á þingi til ab koma

fram konungserindum. Hallvarbur sat í Reykjaholti um vetur-

inn ; hann var mcb ab draga saman sættir meb þeim Sighvati

Böbvarssyni og þorvarbi þdrarinssyni um víg þorgils
,

og rjebi

Sturla Sighvati til ab sættast, því honum sýndist fyrir von komib,

ab þeir mundu koma fram mannhcfndum. Hallvarbur ílutti skör-

uglega konungs erindi vib Gissur, og tdk hann því vcl, og kvabst

þar mjög skyldi stund á leggja. Gissur sat fyrir norban land
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þettna vctur; hann átti þá tal vib bændur, hvert ráb fyrir skyldi

gjora um áköll þau , er hann vissi ab konungsmenn fóru meb.

Var þab ráb jarls og bænda, ab þeir hjetu hontim stórfje til ab

leysa þab vald er á var kallab, hjetu sumir tveim hundrubum,

sumir einu, sumir tólf aurum. En er Hallvarbur spurbi þetta,

segir hann, ab konungur vilji eigi ab bændur sjeu píndir til svo

mikils fjegjalds, kvab konung vilja hafa hlýbni af bændum, og

slíkan skatt af landi , sem þcim yrbi sízt afarkostur í ab gjalda,

og hjeti þó* þar í móti hlunnindum og rjettarbótum ; neitti Hall-

varbur öllu því er Gissur hafoi samib vib bændur. J>eir Hall-

varbur og Kafn Oddsson höfbu fylgt konungsmáli svo vel vib

Vestíirbinga, ab þeir höfbu allir lofab ab sverja konungi land og

þegna. Drógu allir höfbingjar saman stórflokka fyrir alþing, segir

Jlallvarbur jarli þá , ab ílokkar væru saman dregnir fyrir vestan

heibar, og hefbu allir heitib ab ganga undir skatt og konungs-

mál, og ab ílokkar þessir mundu ríba á þing, og flytja þar kon-

ungsmál, ef eigi gengju ella vib. þeir Hallvarbur og Rafn hofbu

og sent orb þeim Oddaverjum, Hálfdánarsonum og Andressonum,

er voru fjandmenn jarls, ab koma á þing meb allan afla sinn.

þegar Gissur jarl heyrbi þetta, átti hann tal vib vini sína, sá

hann þá, ab konungsmál mundu fá framgang, þó hann setti sig á

móti þeim, þcgar allir abrir höfbingjar fylgdu Hallvarbi ; tók jarl

þá þab ráb, ab hann fltitti sjálfur kontingsmál vib Sttnnlendinga

og Norblendinga; var á því þingi svarinn æfinlegur skattnr Há-

koni kontingi , sóru tólf bændur fyrir Norblendingafjórbnng , líka

sórtt bændur fyrir vestan J^jórsá í sveitum Gissurar. A þessu

þingi sættust þejr Gissur jarl og Rafn Oddsson. Eptir þing reib

Hallvarbur, Rafn og Sigvarbur byskup vcstur ti! Borgarfjarbar, og

funclii Vesífirbinga á þverár])ingi, og gcngu þeir þá tindir þvílíka

ciba sem abrir. Sóru þcir fyrst formcnnimir, Rafn Oddsson, Sig-

hvatttr Böbvarsson , Sturla þórbarson , Einar Jiorvaldsson Vatns-

íirbingur og Vigftís Gunnsteinsson, og þrír bændtir meb hverjum

þeirra, þrír bændur sóru og fyrir Borgfirbinga.

35. Stuila J)úrðarson rckinn titan.

Eptir þetta þing rcib Sturla vcstur til sveita sinna, hann

átti þá bú á Stabarhóli, en hafbi hætt búnabi í Svignaskarbi cptir

ab Rafni var skipabur Borgarfjörbur. Sturla átti tvo sonu, scm

nefndir cru, Snorra og þórb
,

þcir voru frumvaxta mcnn í þenna
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tíma; þeir voru dskaplíkir, þorbur hjelt sig til kennimanns og

var hdglátur í hvívetna, en Snorri gjöroist uppivöbslumabur mikill

og hjelt sveit nokkra. Snorri Sturluson reib þetta haust (1262)

su&ur til Borgarfjarbar til Hauks á Alptanesi, og tdk þar vib bui,

og hafbi hann fjölmcnnt um veturinn, og þdttu þeir ekki spakir

í hjerabi. Rafn hafbi gjört bu í Stafaholti um vorio meb rábi

Sturlu, eptir ao hann hafoi fengib skipun fyrir Borgaríirbi. Rafn

lagbi hinn mesta dþokka á Snorra og hans fjelaga, og urbu þeir

alldvinsælir af hjcrabsmönnum, kom svo, ab Snorra þdtti ekki vib

vært, og stukku þeir upp, og fdr Snorri þá vestur til föbur síns,

gjörbist þá fullur fjandskapur meb þeim Sttirlu og Rafni. Um
vorib (1263) gjörbu þeir ráb sín Sturla og Snorri febgar, Vigftís

Gunnsteinsson og Snorri, son Páls prests á Eyri Hallssonar,

mágar Sturlu, og rjebu abför ab Rafni, því ab þeir þdttust sjá,

ab ekki mundi uppgangur þeirra verba mikill, meban stæbi ríki

Rafns. Eptir páska drdgu þeir lib saman, nema Vigfus , hann

drd sig úr abfór, þegar til kom. Sturla hafbi ávallt latt þess-

arar ferbar, og kvab þá mundi hljdta af henni mikinn dtíma en

engan framgang, en kvabst þd cigi nenna ab sitja heima vib

ácggjan þcirra, en vita, ab þeir mundu fara þd ab hann sæti

heima. . •• ^iht .Vu?ÁÍ 5r»34^<» , i-- ^ií^é > »

W

L
-ti~n
h

pe'ir ribu nil subur um heibi, og sendtt mann fyrir til Norb-

urár ab vita hvort áin væri reib, því ab vatnavextir voru miklir.

Sendimabur kom aptur og segir, ab áin væri dreib, sneru þeir

þá ofan meb Norburá og ut á Mýrar. Rafni kom njdsn ur Dölum

vcstan, og safnabi hann þá libi, og reib eptir þeim ut á Mýrar,

en þá bar undan í þab skipti. j>seir Snorrarnir fdru þá vestur

til Skdgarstrandar
,

fcngu sjcr þar skip, og fdru vestur í fjörbu

og heldur dspaklega, og stófe nu milli ]>cirra allt gribalaust. Skömmu
seinna sendi Rafn orb Vestíiibinguin, ab þeir söfnubu libi og kæmu
til mdts vib sig á ákvebinni sttindu; síban safnar hann libi um
Borgarfjörb, og fcr mcb þab 'vcstur til Skdgarstrandar. Hann

sendi orb Gubmundi Böbvarssyni til Stabar, ab hann kæmi til sín

vestur á Breibafjörb meb skip þau, cr hann fengi
,

og fdr Gub-

numdur, og vildi hann vera til samnings meb þeim, ef hann mætti.

þegar Rafn kom á Eyri , komu sumir Vcstíirbingar til mdts vib

hann
,

þcir höfbtt clt Snorra Pálsson á skipum
,
og komst hann

undan á land, gekk á vald Rafns og fjekk grib. Snorri Sturlu-

son var í Öxncy, og komu Vestíirbingar ab honum dvörum, og
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komst hann í bænahús og þeir fjelagar. Vestfirfcinga greindi á

um, hvort bænahúsib skyldi halda þeim, en þa& rjeöst af aÖ bíÖa

þess -er Rafn kæmi. Rafn kom um daginn í Öxney og höf&ust

þeir Snorri or& vi&, og beiddi hann sjer gri&a og mönnum sínum.

Rafn vildi ckki heita gri&um; hann haf&i þá frjett, afc Sturla var

inn undir Stafcarfelli, hjelt hann þangafc meö allan þorra ílokksins.

þegar Sturla sá, afc mörg skip f<5ru afc landi, sagfci hann afc vera

mundi ófri&ur: ueru þetta miklu fleiri skip en vorir menn höf&u,

og mun Rafn kominn vcra'\ Tók hann þá þafc ráfc afc rí&a undan

norfcur um fjall til Skar&sstrandar, og er þeir ri&u upp um brekkur,

sáu þeir afc hver ma&ur hljóp yíir annan fram af skipunum, þótt-

ust þeir þá kenna, a& Rafn var í fer&arbroddinum; ri&u þeir þá

undan, og þraut hesta fyrir þeim , var sá einn óþrotinn er Gutt-

ormur f><5r&arson átti , rei& Sturla þá þeim hesti, komust þeir

undan nor&ur yfir fjallib. Nikulás þðrarinsson kom eptir þeim

Rafni í hei&arbrekkunni, var Rafn þá mjög mó&ur og mart manna

þroti&. Rafn baö Nikulás a& strjúka eptir þeim, er fremstir væru,

ef hann væri ekki þrotinn. þá spur&i Nikulás, hver vopn skyldi

bera á Sturlu, ef hann yr&i tekinn. uþaö veit jeg nú ekki", segír

Rafn, uenda vil jeg þa& nð eigi". Rafn hjelt sí&an nor&ur til Skar&s

og fann Bjarna Snorrason
,
og ba& hann leita Sturlu, en hann

vildi þa& eigi nema honum væru gri& til send. Rafn gjör&i þa&.

Fdr Bjarni þar til er hann fann Sturlu
,
og seldi honum gri& af

Rafns hendi, en Sturla önnur af sinni hendi, var þá fundur ákve&-

inn í Dagver&amesi. þeir Rafn og Sturla fundust a& ákve&nu

og ur&u ])au málalok, a& menn Sturlu fcngu allir lífs gri& og lima,

en Rafn rje& einn sáttnm, og rjefest þa&, a& Sturla skykli fara

utan um sumari& á Eyrum, en þau Helga og Snorri hjeldu búinil

á Sta&arhdli. En er Sturla fdr til skips, fann hann þ><5r& mág
sinn á þingvelli

,
og segir hann Sturlu þau tífcindi , a& Hákon

konungur var úr landi farinn , cn Magnús konungur var fyrir

landstjórn, og drottning og Gautur af Meli; barst Sturla þa& fyrir

a& koma sjer í kærleika vi& þau, því a& hann ugg&i mest fjand-

skap Hákonar konungs. þegar Sturla kom á Eyrar til skips síns

var Gissur jarl á Eyrum, og Ijet eigi vel vifc Sturlu; hefur jarli

líklega þótt Sturla ekki hafa sýnt nóga einurfc vifc sig fyrra sum-

ari&, þegar Vestíirfcingar neyddu jarl til a& ílytja konungsmál,

eins og áfcur er geti&, en Sturla var þá heldur enginn vinur

jarls, og þdtti lítt hafa haldizt þau hin fögru heit, er hann haf&i
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frammi haft, þegar Sturla gjörbist lendur mabur haus. Um þessa

brigbmælgí jarls kvab jSturla þá vísu þessa:

Rauf vib randa stýli,

rétt innik þat, svinnan

allt, því at oss hefir vælta

Obinn, þar er hht gdbu.

Skaut sá er skrökmál flytr,

skil ek hvat gramr man vilja,

Gautr unni sér sleitu,

slægr jarl, vib m&r bægi 1
.

36. Utanfcrð Sturlu hin fyrsta.

Sturla fdr utan á Eyrum um sumarib, og haf&i nær ekki

í fje, þeim fdrst vel, og tdku land vib Björgvin, og var þar fyrir

Magniis konungur. pá var og í Björgvin Gautur af Meli. Gekk'

Sturla þegar á fund hans, Gautur tdk honum vel og mælti: uErtu

Sturla hinn íslenzki?" —
<t
Svo er víst", segir hann. Gautur mælti:

i(
Heimill er þjer matur meb mjer, sem öorum Sturlungum". Sturla

kvaö eigi víst, að hann ætti betra kosti; fdt hann þá til vistar

meb Gauti, og segir honum af hib ljdsata um þangabkomu sína,

en Gautur segir honum, hversu mjög hann var affluttur vib Magntís

konung, en þd meir vio Hákon konung. Litlu síoar gengu þeir

Gautur og Sturla til Magndsar konungs; Sturla kvaddi konung

en hann svarar engu. Konungur mælti : "Seg Gautur, hver þessi

mabur er, er meb þjer fer". Gautur mælti : uf>esBÍ mabur ér Sturla

skáld Jpdrbarson, og er nil kominn á yðar miskunn, og hygg jeg

vera, herra, vitran mann". Konungur mælti : uf>ann hyggjum vjer,

ab hann væri cigi hjer kominn , ef hann væri sjálfrábi , en þd

mun hann reyna, þá er hann finnur föbur minn". Gautur mælti

:

uJ>ab hygg jeg , ab hann muni hafa ybur kvæbi ab færa
,

og svo

föbur ybrum". ut>ab er líkast", segir konungur, uab eigi láti jeg

drepa hann, en ekki kemur hann í mína þjdnustu". Gekk Gautur

') Óðinn (=Gizun) rauf allt við svinnan randa slýfi; rett innik þatj því at

(hann) lieör vœlta oss, þar er hét góðu. Slægrjarl, sá cr flytr skrökmal,

skaut við mér bægi' ; Gautr [= Gizurr] unni sér slcitu2 ; skil ek hvat

gramr mun vilja.

1) bæg&i >njer, stjakaM vi& mjer. 2) = deiln, þ. e. vildi deila við mig.



578 STURLA LÖGMAÐUR I'ÓRÐARSON

og Sturla þá í burt, en er þeir komu til herbergis, mælti Gautur

viÖ Sturlu : uJ>unglcga þó*tti mjer konungur taka þínu máli, en þ<5

eru þjer griö ráÖin
, og ætla jeg þú hafír mjög afíluttur veriÖ."

Sturla svarar: uEigi efa jeg þaÖ, heldur þykist jeg vita, aÖ Rafn

muni mig hjer mjög afflutt hafa f er mjer þdtti á Islandi til tínt

smátt og stórt, satt og logiÖ."

Annan dag gekk Gautur í konungsgarö, og cr hann kom

aptur segir hann Sturlu, aÖ skipazt haíi um mál hans, því kon-

ungur vilji nú, aö hann fari meö honum suÖur meö landi. Sturla

kvaö konung mundu hljdta aÖ ráÖa, rjeÖst hann þá tíl ferÖar meö

konungi, og var skrásettur í skip, gekk hann til skips, og var fátt

manna komiö, hann hafÖi húÖfat og sviptikistu, og settist fram

á þiljur.

Nokkru síöar gekk konungur á bryggjur og sveit manna

meÖ honum, stóÖ Sturla þá upp, hneigöi honum og kvaddi

.hann, en konungur svarar engu, og gekk aptur eptir skipi til

lyptingar; sigldu þeir um daginn suÖur með landi, en um kveldiö,

cr menn brutu upp vistir sínar, sat Sturla kyrr og bauö engi

maöur honum til matar, þá gekk þjdnustumaÖur konungs um skip,

og spurÖi Sturlu, hvort hann hefÖi nokkra vist og drykk. Hann

kvaÖst hvorki hafa. Síöan gekk þjónustumaÖur til konungs, og

mælti viö hann hljótt. Síöan gekk hann fram í skip til Sturlu

og mælti :
<tþu skalt fara í mötuneyti meÖ þeim þdri munn og

Erlendi maga" 1

;
þeir tóku viÖ honum og heldur fálega, en er

menn lögöust til svefns, þá spuröi stafnbúi konungs, hver skemmta

skyldi. - Flestir Ijetu hljótt yfir því. þá mælti hann:
<(
Sturla hinn

íslenzki, viltu skemmta"? — uRáÖ þún segir Stuiia. Segir hann þá

Huldarsögu, betur og fróölegar en nokkur þeirra haföi fyr heyrt,

er þar voru, þröngdust þá margir fram á þiljurnar, og vildu

heyra sem gjörst, varö þar þröng mikil. Drottning spurÖi : uhvaÖa

þröng er þar fram á þjljimnni" ? — MaÖur segir: «þar vilja menn

') Skyldi það vcra tilviljun, að þcssir tvcir mötunautar Sturlu hafa þcssi

viðurncfni? Eða skyldi konungur cnn hafa verið svo rciður, að hann

hafi viljað skopast aö örbyrgð Sturlu, og_hafi því sett hann í inatuneyti

mcö niathákum tvcim? Hið síðara virðist mjög ókonunglcgt, cn þó er það

líklegra
,

þcgar gaitt er að, hvað þeir scgja, þcgar Sturlu komu scnd-

ingar af konungsborði.
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heyra til sögu, er hann Islendingurinn segir". Hún mælti : uHvab

sÖgu er þab" ? Hann svarar: uþab er frá tröllkonu mikilli
,
og er

gó*o sagan, enda er vel frá sagt'\ Konungur bab hana gefa ab

þcssu engan gaum og sofa. Hún mælti : uþab ætla jeg, ab Islend-

ingur þessi muni vera góbur drengur, og sakaöur minna en ílutt

hefur verib'\ Konungur þagbi.- Sváfu menn þá af nóttina, en

um morguninn eptir var enginn byr, og lá konungur í sama

lægi ; en er menn sátu ab drykkjum um daginn, sendi konungur

Sturlu sendingar af borbi. Mötunautar Sturlu urbu vib þetta

glabir, uog hlýzt betra af þjer en vjer hugbum, cf slíkt venst opt

á'\ En er menn voru mcttir, scndi drottning cptir Stuiiu, og

bab hann hafa meb sjer tröllkonusöguna 1
. Gckk Sturla þá aptur

í lyptinguna, og kvaddi konung og drottningu, t<5k konungur

kvebju hans lágt, en drottníng vel og Ijettilega, bab drottning hann

segja þá sömu sögu, er hann hafbi sagt um kvöldib ábur. Stttrlu

gjörbi svo og sagbi mikinn hliita dags sögu , cn er hann hafbi

sagt, þakkabi drottning honum og margir abrir, og þóttust skilja

ab hann var fróbur mabur og vitur, cn konungur lagbi ekki til, en

brosti ab nokkub svo. þóttist Sturla þá sjá, ab allt skap konungs

var þá ljettara en hinn fyrra daginn, segir hann |>á konungi, ab

hann hafbi ort kvæbi uin hann og svo um föbur hans: uvildi jeg

ab þjer hlýddub til. Drottning mælti : uLátib hann kveba, því ab

mjer er sagt, ab hann sje hib mesta skáld
,

og mun kvæbib vera

ágæta gott'\ Konungur bab hann kveba þab kvæbib , er hann

hefbi um sig ort, ef hann vildi. þ>á kvab Sturla, til ))c5s er lokib

var. Drottning mælti : uþab ætlajeg ab kvæbib sje vcl ort'\ Kon-

ungur mælti: uKanntu gjöiia ab heyra?" — Hún mælti: uJeg vildi

ab ybur þætti svo, herra , \ Konungur mælti : uSpurt heíi jeg ab

Sturla kann ab yrkja". Síban kvaddi Stuiia konung og drottningu,

og gekk til rúms síns.

Næsta dag gaf konungi heldur ekki ab sigla, en um kvöldib,

ábur hann fúr ab sofa, ljet hann kalla á Sturlu
,
og er hann kom,

kvaddi hann konung, og mælti : uIivab viljib þjer mjer, hcrra?"

Konungur bab taka silfurker fullt af vfni
,
og drakk af nokkub,

!

) Þ<5 svona sjc tekiö til orða, cr várla ffillantli, að Sturla liafi haft sög-

una skrifaða og lcsið hana, því að á báöiim stoðum stcntlur, að hann

sagði sögu
,

og eru líklcga boðin til fœrð cins og drottning gjörði þau,

|ni liúu hefur, ef til vill, haldiö, að hnnn læsi hana.
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fjekk sífean Sturlu og mælti : uVín skal til vinar drekka". Sturla

mælti: uGufe sje lofabur, afe svo sje". uSvo skal vera, segh* kon-

ungur, en nu vil jeg afe þú kvebir kvæfei þafe, er þu hefur ort

um fófeur minn". Sturla kvafe þá kvæfeib, en er lokib var, lofubu

menn mjög og mest drottning. Konungur mælti: uf>ab ætla jeg

ab þú kvefeir betur en páfinn" 1
. Konungur spurbi Sturlu ura

þangabkomu hans. Sturla scgir konungi vel og einarblega frá

skiptum þeirra Rafns; uen nú veit jeg, herra, ab jeg hefi verib

mjög afíluttur vib föbur ybvarn og ybur, og eigi meb sönnu efni",

og lagbi hann allt mál sitt á konungsvald. Konungur svarar þá

vel og hóglega og mælti: uNú hefi cg heyrt kvæbi þín, Sturla,

og hygg jeg ab þú munir vera hib bezta skáld. Nú mun jeg

þab ab launum leggja, ab þú skalt heimkominn meb mjer í náfe-

um og gófeum fribi, en fafeir ininn á sök á sínum málum, er þib

finnist, en gott mun jeg til leggja", Drottning þakkabi konungi,

og kvabst ætla, ab Sturla væri hinn bezti drengur.

Jeg heíi tekife þessa ágæta fallegu frásögn um þafe, er Sturla

kom fyrst til Magnús konungs , svo ab kalla orbrjett eptir Sturl-

ungasögu
,

því þafe er svo mart staklega nýtt og einkennilegt vife

hana. þafe er, eins og enn mun sagt, ekki aufeskilife
,

fyrir

hvcrja sök Magnús konungur hefur lagt svo mikla þykkju á Sturlu,

en þó* er enn bágra afe sjá, hvafe ab hinni ungu IngibjÖrgu drottn-

ingu, ddttur Eiríks helga Danakonungs (plógpenings) , sem var

alin upp í klaustri í Danmörku, hefur gengib til ab ílytja mál

Sturlu mefe slíkri góbvild
; þ<5 þyki mjer líklegt, hvort sem Magnús

konungur hefur spurt hana í skopi, hvort hún kynni mjög gjörla

ab heyra, hvernig ort væri, eba ekki , ab henni hafi þótt hann

segja vel söguna, og ab hún haíi rábib í þessa vísu, sem jeg

held víst, ab hafi verib í þessari fyrstu drápu um Magnús konung:

Heilags haíit hála

hraustr þengils son fengit,

þik réifir gub gæfu

gnótt, þjdbkonungs dðttur.

) jjctta cru kátlcg or5
,
því þó að líklcgt sje , að Magnús konungur hafi

ekki borið jafngott skyn á kvcðskap eins og Jlaraldur Sigurðarson, þá

er þd líklcgt, að hann hafi hafl mcira vit á norrænum kveðskap en

páfasöngum.
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Snjallr má Eiríkr öllu

(alldýr konungr) stýra

(ybar þroski gengr óskum)

einart vib gub hreinan 1
.

þab er í fljdtu áliti ekki gott ab skilja, hvab því hefur valdib, ab

Hákonko nungur haffei lagt svo mikinn fjandskap á Sturlu þdrbarson,

ab Magntís konungur þorbi varla vib sitt eindæmi ab taka hann í

sátt, því varla er hægt aí) sjá þab á sögum þeim, sem nú* eru

til, ab Stuiia haíi verib meir sakbitinn vib konung, en allur þorri

hinna íslenzku höfbingja, sem vildu allflestir, svo lengi sem þeir

gátu, komast hjá, ab landib yr&i skattgilt, þó aí) þeir á hinn b<5g-

inn meb sundurlyndi sínu og ofurkappi yrbu þess ollandi, aö ekki

gat öbru vísi farib. Sturla liaffei reyndar, ásamt öferum, er þórbur

kakali skipabi yfir hjerub, sett sig á móti konungs skipun á hjer-

öfeum 1252, hafbi meí) Rafni fariö ab þorgilsi
,
og rekib hann af

hjerabi
,

og ekki sæzt vib hann fyrri en hann hætti ab kalla til

Borgarfjarbar, hann hafbi og verib í abförum vib Gissur, en hafbi

sætzt vib hann og bundib sáttina meb mægbum, þegar Gissur var

kominn í dvináttu vib Henrek byskup, svo ab rába má, ab Gissur

hefur þá verib farinn ab skeyta minna konungsmálum. Eptir þab

veilti Sturla þorgilsi, þegar hann barbist til lijerabs í Skagaíirbi

móti þeim Rafni og Eyjólii, scm þá voru hinir kærustu vinir

Henreks byskups. Auk þessa hafbi Sturla vakib þessa seinustu

styrjöld móti Rafni , sem haffei bezt fylgt konungsmálum vib Is-

lendinga meb Hallvarbi, og var því, eins og nærri má geta, í hin-

um mestu kærleikum vib Noregshöfbingja. Stuiia hafbi auk þess

berlega sagt á sáttarfundinum vib Henrek byskup , ab hann vildi

ekki konungs skipun á Jijerubum, og ætíb verib ófiis ab fara utan

og leggja mál sín á konungsddm, t. a. m. fyrir bardagann á þver-

áreyrum. Rafn hafbi og lengi verib hinn mesti dvinur hans, og

hefur hann sjálfsagt afflutt hann mjög vib Uallvarb, því Rafn

vissi, ab engi mundi standa sjer á sporbi vestanlands, ef Sturla

væri sigrabur, og víst er þab, ab Sturla kenndi cinkum Rafni, ab

hann hafbi verib svo mjög affluttur vib konung, og þctta allt, er

nú* var talib, virbist reyndar ndg til þess, ab Hákon konungur

fengi óvild á honum.

J

) Hrauslr þcngils son! (þbr) haíit fcngit dóttur h&la licilags þjóðkonungs;

guð reifir þik gæfugnólt; Snjallr Kiríkr mk stýra íillu einart við hreinan

guð. AlUlýr konungrí yðar þvoski gengr (al) óskum.
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Eptir þetta var Sturla meb konungi, og komst brátt í hina

mestu kærleika vib hann., og hafbi konungur hann mjög vib

rábagjörbir sínar. þcnna vctur hinn næsta (1263— G4) andabist

Hákon konungur ganúi í Orkneyjum
,

og þótti Noregsmönnum

mikiö fráfall hans. Magnus konungur skipabi þá Sturíu þann

vancla, aö setja saman sögu Hákonar konungs, eptir sjálfs hans

rábi og hinna vitrustu manna forsögn.

Um þetta leyti var ríkasttir höfbingi í Svíþjób Birgir jarl

Magnusson minniskjaldar. Sturla orti flokk um jarl og þág

ágæt laun fyrir. þeir Magnús konungur og Birgir jarl fundust

um sumarib 1265. J>á færbi Stuiia jarli ðrápuj er hann hafbi

ort um hann. Jaii þakkabi Stuiiu vel kvæbib, og baub honum

mcb sjer upp í Svíaveldi, og kvab hann hvorki skyldi skorta góba

hesta nje gangsilfur. Stuiia þakkabi jaiii bob sitt, en kvab kon-

ung hafa geíib sjer utferbaiieyíi til Islands, en konungur leit frá

óg brosti vib, því ab þeir Sturla höfbu cigi þar uin talab, en þó

leyfbi konungur honum ab fara út þetta sumar.

r

37. Sturla slvipaður lögmaður yíir allt Island.

þetta sumar (1265) fóru þeir Sturla og þorvarbur þórarins-

son, er þá hafbi komib á konungsvald og gefib honum upp rfkl sitt,

til Islands, meb lögbók þá er Magntís konungur hafbi skipab. þá

var Sturla skipabur lögmabur yfir allt Island, og voru þá lagaskipti

á landi. þab getur enginn vaíi verib á því, ab þessi logbók

hafi verib Járnsíba eba Hákonarbók, og ab Stuiia hafi komib meb

hana úr fyrstu ferb sinni
,

jjegar borib er saman þab, sem Stuiia

sagbi vib Byrgi jarl, sem andabist 1265 eba 1266, vib sögu Gub-

mundar byskups góba, er svo scgir:
44
J)órbur (Stuiiuson) kallar

til sín son sinn, er Stuiia hjet, er síbau varb riddari Magnus kon-

ungs Hákonarsonar
,

og lögmabur, og meb hans rábi og tillÖgu

skrifabi konungurinn fyrstu lögbók til Islands síban landib gekk

undir konungsvald. Kom meb þessa bók út herra þorvarbur þór-

arinsson í Austfjörbum, og stób hún um fimmtán ár, þar til er

optnefndtir Magnús konungur skrifabi abra bók eptir tillögu Jóns

Einarssonar 1>
. þab verbur ekki sjeb, ab þeir Sturla og I)orvarbur

hafi reynt til ab koma því til lcibar , ab hún yrbi lögtckin , cn

þar af verbur varla rábib, ab þeir hafi ekki gjört þab, því cngin

saga er til, sem skýri glögglega frá árunum 1265 til 1269, þegar

Arni byskup keinur út meb byskupsvígslu. Sturla tók þá vib búi
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í Fagradal um haustib. þann vetur var meb Sturlu fórbur Narfa-

son, er síban varb ló'gmabur. f>ab var eitt sinn, ab einn af frænd-

um þórbar kom til Sturlu á skipi, og er hárin fór hcimleibis,

gjörbi á vebur mikib, og uggbu menn ab þeir mundu týnast.

þórbur Narfason gekk ilt og inn
,

og sá til veburs, og var mjög

hugsjúkur um frænda sinn. þá mælti Sturla: „Vertu kátur, f>órb-

ur, ekki mun Bávbur frændi þinn drukkna í þessari ferb." Nokkru

síbar um vorib tðk Bárbur sótr. f>á spurbi þórbur Sturlu, hvort

Bárbur mundi standa upp úr sóttinni , ebur eigi. uSkil jeg 1111",

segir Sturla, uhví þii spyr þessa, en fá mjer nu vaxspjöld mín"

;

Ijek hann þar ab um hríb. Litlu síbar mælti Sturla: aUr þessari

sótt mun Bárbur andast". \>ab f<5r svo. Sturla fór til Stabarhóls

bui sínu og hafbi þá lögsögu 3 ár, þar til er hófust deilur milli

kcnnimanna og Icikmanna um stabamál.

38. Scinni ulanferðir Siurlu og andlát hans.

1267 held jeg ab Sturla hafi siglt aptur til Noregs, því ab

mjer þykir líklcgt, ab konungur haíi viljab hafa hann til rába-

gjörbar, þegar hann tók ab semja hinar nýju lögbækur, er voru

leiddar í lög hin næstu tvö ár, og er þá ckki ólíklegt, ab kon-

ungur haft tekib Hákonarbók til endurskobunar. Sturla var nií

mcb konungi vcl haldinn og mikils mctinn. þá byrjabi hann ab

setja saman sögu Magniis koniings cptir sjálfs hans rábi; gjörbist

hann J)á hirbmabur og þar næst skutulsveinn. Hann orti mörg

kvæbi um Magnús konung og þág margfalda sæmd þar fyrir.

Ljet hann þá Helgu konu sína og sonu peirra koma utan af Is-

landi, og var Helga tekin í hina mcstu sæmd af drottningu. þórbur

Sturluson fór til konungs, og var þar vígbur til prests, og varb

síban hirbprestur Magnúsar konungs og fjekk mikla virbing, og

andabist þar (1283).

Sturla j)órbarson fór til Islands aptur mcb Indriba böggli og

þorvarbi þórarinssyni meb lögbók norræna (1271), og var nokkur

hluti hennar lögtekinn þá um sumarib. En meiri hlutinn var lög-

tekinn næsta sumar einkum fyrir ílutning Arna biskups. þá voru

byrjub stabamál, og fór Arni biskup þá utan og margir höfbingjar

ab kæra þau fyrir konungi og erkibiskupi, og hafbi Sturla ekki verib

ribinn vib þau. Sturla tók þá lögsögu um sumarib eptir. Sturla

hcfur nu haldib lögsögu ab minnsta kosti yfir liálft land þangab

til Erlcndur kom ut meb lögsögu 1283, því ekki geta annálar
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neinna annara lögmanna á því tímabili, ncma Jóns Einarssonar,

og hafa þö líklega tveir verib ávallt eptir ab Sturla kom út í

annao sinn. þykir mjer líklegt, ab Sturla hafi haldib lögsögu

þangab til 1283, ab leikmcnn tóku ab heimta sfabi, en hafi verib

nokkub afskiptalítill hin scinni árin. Víst er þab, ab hann er

lögmabur 1277, því þá skrifar Arni byskup Magnúsi konungi um

höfbingja á landinu, og þar á mebal um lögmcnnina. Segir hann,

ab Jón lögmabur færi vel og viturlega í sínu starfi , en af Sturlu

stœbi minna gagn, en þörf væri á, og þar þyrfti ráb fyrir ab sjá;

hcfbi hann ekki getab skrifab slíkt, ef Sturla hefbi ekki haft

nema lögmannsnafnib. þ>etta ber og saman vib þab, er stendur í brjef-

um þorvarbar þörarinssonar til konungs sama sumar, og lýtur þab

án efa einnig til lögsagnar Sturlu. f>ar segir: uá þingi vortt í sumar

rjebu þeir Rafn og byskup, höfbu skammt og meballagi skilvíst,

ab því er sumtim mönnum þótti
,
lögsögumabur var ógreibur og

skaut ílcstum málum undir byskups dóm og annara manna". Sturla

var nú farinn ab cldast og mæbasf, og er þab engin furba, þö ab

hann vildi ekki skera úr deilum annara cins höfbingja og þor-

varbar og Árna bysknps, því honum var þar afarkosta \on af

hvorumtvcggja, enda má þab sjá af vitnisbttrbi þeirra beggja, ab

þcir lasta hann fyrir þab, er hann vill ekki veita þeim ab málum.

þab er ekki ölíklegt, ab Sturla hafi orbib þess var, hvcrnig

þeir byskup og þorvarbur túlkubu tnál hans vib konung, og hann

hafi því tekizt seinusttt utanfcrb sína á hcndttr, en ekki er þess

getib, hvort hann hafi fundib konting í þeirri ferb. Jíeir föru líka

utan þorvarbur og Rafn, og voru allir á einu skipi. i>eir brutu

skip sitt vib Færeyjar, og voru þar ttm vcturinn, en um sumarib

eptir föru þeir til Noregs, og för Sturla samsumars (1278) út

aptur. Sttirla hefur nú líklega haft lögsögtt þangab til stabamál

hófust á ný (1283). Ljet Sturla þá lattsa lögsögn, og scttist hjá

öllum vandræbum, er þar af gjörbust; en þeir töktt þá lögsögu

Jón Einarsson og Erlendur sterki. Sturla gjörbi þá bú í Fagurcy,

en fjekk Snorra syni sínum land á Stabarhóli til ábúbar. Sat

Sturla þá í góbri virbingu þar til hann andabist einni nótt eptir

Olafsmessudag (30. Júli) 1284; var hann Ólafsmessudag fyrst í hcimi

og Olafsmcssudag síbast. Sturla var sjötugur er hann andabist. Lík-

ami hans var færbttr á Stabarhól, og jarbabur þar ab kirkju Pjet-

urs postula, er hann hafbi nær mesta elsku á haft af öllum helg-

um mönnum.
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þannig anda&ist hinn scinasti af Sturlungum, og hinn scin-

asti af fræ&imönnum fornaldar vorrar í gdÖri elli undir hinni

mildu stjdrn Magnils konungs; og þd aÖ honum hef&i lengi risi&

hugur vi& konungsvaldinu
, þá hcfur hann ekki geta& sjeb þa&

fyrir, hve skjdtt mundi skipta um hagi Islands seinna, þd a& byr-

lega bljesi á dögum hihna fyrstu konunga. Sturla átti Magnusi

konungi mikiÖ gott a& launa, völd og vir&ingu sína og sinna,

enda hefur hann, eins og flestir höf&ingjar á þeirri tí&, clskaÖ

konung mjög, og sungiÖ lof hans á margan veg, og sjálfsagt

gla&zt svo yfir frifci og farsæld Iandsmanna sinna í samanbur&i vi&

þa&, er veri& haf&i lengst af um hans daga, a& hann hefur ætla&,

a& Islandi væri þa& fyrir beztu, a& svo fdr eins og komi& var.

39. Uin ríki Slurlu.

Sturla þdr&arson haf&i aldrei niiki& ríki undir sjer á Islandi,

enda hcfur hann ekki verií) ásælinn á annara fje
,
og aldrei sjcst

þa&, aö hann hafi aukií) ríki sitt, þd a& þeir bæru efri hlut, er

hann fylgdi. Sturlunga segir, aö Snorri Sturluson hafi fengiö

honum einn þriöjung Snorrungago&orÖs
,
og Bö&var, brd&ir hans,

haf&i á&ur fengi& honum einn hluta þcss, þessir hlutar þess hafa

þá vcriö Fellsströnd, Skar&sströnd og Saurbær, og þd aö þa& sje

líklegt, a& þdr&ur kakali hafi fcngiö honum hinn hluta Snorrunga-

go&or&s, er hann fdr nor&ur til Eyjafjar&ar 1245, eptir a& honum

var gefi& upp ríki þar nyr&ra, eins og þdr&ur þá hefur sett Rafn

Oddsson yfir Vestfjör&u: hefur Sturla eigi haldi& því lcngur en

þanga& til um haustiÖ 1248, því þá skipti þdr&ur ríkri milli þeirra

Jdns Sturlusonar og Sturlu þdr&arsonar; hefur Jdn a& líkindum

komiÖ til Islands þa& sumar, og fengiÖ Dali og landnor&urhluta

Snorrungago&or&s a& Ilrútafjar&ará. Jdn Sturluson hefur fari&

utan 1250, e&a fyr, og fengib þá ríki sitt í hendur Rafni Odds-

syni, mági sínum, og upp frá því hefur Rafn lengi btíiÖ a& Sau&a-

felli, og aldrei síöar hefur Sturla fengiÖ meira ríki þar vcstur.

Sturla vildi og halda sjer til ríkis í Borgarfir&i, cins og vjer

á&ur höfum viki& á, en aldrei var& styrkur hans þar mikill, þd

haf&i hann þar nokkra þingmcnn frá 1255, cr hann fluttist í Hftar-

dal, fyrst mc& styrk þorgils skar&a, og seinna í trausti Gissurar

jarls, þanga& til 1261, a& konungur, er ávallt haf&i eigna& sjcr

BorgarfjörÖ eptir dráp Snorra Sturlusonar, tdk hann af Gissuri

jarli og fjekk hann Rafni Oddssyni, og tilraunir Sturlu og Snorra

38*
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sonar hans, aö steypa Bafni úr völdum lukust á þann hátt, aö

Sturla varö aö flýja land.

Eptir aÖ Sturla var kominn í kærleika viö Magnús konung

og var sendur út meÖ lögbók og var skipaöur lögmaöur ylir allt

Island
,

þykir mjer líklegt aö konungur hafi aukiö mannaforráö

lians vestra; líka er þess tilgetandi, aÖ Slurla hafi erft þá bróöur-

sonu sína Sighvat og GuÖmund, er dóu ungir, og aÖ líkindum

barnlausir, víst er um þaö, aÖ Sturla erföi ekki Fagurey, er hann

bj<5 í seinustu árin sem hann lifÖi, því hún var eitt af búura BöÖ-

vars bnJÖur hans.

40. Lýsing Slurlu J>órðarsonar.

Sturla þóröarson var, cins og faÖir hans, allólíkttr hinum öÖr-

um frændum sínum Sturlungum. Ilann var draumspakur, forspár

og trúmaÖur mikill eins og faÖir hans, búsýslumaöur eigi lítill, en

þó enginn fjárdráttarmaöur, og aldrei atiÖugur. Síurla var enginn

styrjaldarmaöur, heldur en þórÖur faöir hans eöa Böövar broöir

hans, en tó*k sig þó meira fram um viöskipti höfÖingja á hans

dögum en þeir gjörött; frændrækinn var hann mjög og all-vin-

fastur, eptir því sem menn hjeldu vinátttt á hans dögum; aldrei

rauf hann gjörfar sættir eÖa veittar tryggÖir, væri þeim ekki

brugöiÖ af annara hendi
,

og níddist aldrei á frændttm sínum nje

vinum
,
og þaö ekki þú aö þeir gjörÖu honttm harÖIeikiÖ eins og

opt bar viö. Stttrla var hiÖ bczta skáld og hinn mesti fræÖi-

maöttr. Hann hcfur án efa ritaÖ mestan hlut þess , sem eptir

hann liggur, hinn síöara hlttt æfi sinnar, eptir aö friöttr var kominn á

á Islandi, því lítt hefur hann komiö því viö hinna fyrri daga sína.

41. Um börn Slurlu.

Böm Sturlu voru fjögur: IngibjÖrg, Snorri, þoröur og Guöný.

Ingibjörgtt átti fyrst Ilallur Gissurarson, um haustiö 1253, cn hann

Ijezt undir cins cptir veizlttna í Flugumýrarbrenntt, og for Ingi-

björg þá suÖur í Odda til Halldóru Sturludúttur, frændkonu sinn-

ar, og hefur htín veriö þar lengstum. Sturla gipti Ingibjörgu í

annaö sinn meö ráöi Gissttrar jarls þoröi, syni forvarÖar úr Saur-

bæ, en ekki veit jeg neitt um afkvæmi þeirra heldur cn annara

bama Sttirlu. Guönýju Sturludöttur átti Kálfur Brandsson Kol-

beinssonar, frændi Gissurar jarls. þóröur varÖ hiröprestur Magn-

Ú8S konungs, og andaöist 1233. Snorri Sturluson t<5k viö Staönr-
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hóli í lifanda lííi föbur síns, hann var og utan meb Magnúsi

konungi í góori virbingu, var herrabur, og hefur ab Jíkindum haft

mannaforræbi föbur síns eptir hann. Snorri var kallabur hinn

digri. Hann var meb öbrum höfbingjum móti klerkum um staba-

mál
,

og sœttist ab lyktum vib Jörund Hólabyskup , cr hann tók

aptur stabi undir klerka 1289 — Arni byskup þorláksson var þá

ytra — 5
þeir sættust í Hvammi í Dölum, og sdr Snorri Sturluson

eiba. Snorri hinn digri andabist 1306.

B. UM RIT STDRLU LÖGMANNS fORÐARSONAR.
§

Sturla skáld jpórðarson sagði fyrir Islendingasögur, og hafði

hann þar til vísindi af fróðum mönnum, þeim cr voru a önd-

verðum dögum hans, en sumt eptir hrjefum þcim, cr þeir rit-

uðu, er pcim voru samtíða, og sögurnar cru frá. Marga hluti

mátti hann sjálfur sjá cða hcyra
, þá cr gjörðust á hans dögum

til stórtíðinda, og trcyslum vjcr honum vel til vits og cinurðar

að scgja frá, J>ví hann vissum vjcr allvitraslan og hófsamastan.

Sturhtnga L 107.

42.

þab er merkilegt, hvab mörg líkindi inætti rekja milli hins

litla þjdbveldis Islendinga í íornöld úndi'r lok þess, og hins stóra

rdmvcrska þjdbveldis, ábur og urii þab leyti ab þab komst undir

vald cinstakra. því þ(5, ef til vill, fleira verbi sundurgreinilegt en

saman líkt verbur, kcmur þó margt fram, sem er svo miklu lík-

ara cn von vœri á, þar sem cr ab gjöra um svo óskyldar þjdbir

og ólíkar ab ætterni og uppruna, hve ðlíkt landib er, sem þjó"b-

irnar búa í, og hvcrsu menntun þeirra og herfrægb er ólík. En

því fremur er þab furbanlcgt, ab svo mörgu bcr saman, og þab

verbur varla skiljanlegt, nema mcb því ab skoba þjóbstjórnina

cins og lifandi veru, sem ætíb haii áþckk áhrif, hjá hverri þjób

sem hdri lifir og ríkir, og scm ætíb hafi því líka áþekka sjukleika

er dragi hana til dauba, og ab þcss vcgna birtist hjá hverri þjób-

stjórn áþekk sjuklcika- cinkenni undir aldurslit hcnnar.

fab á ckki vib á þcssum stab ab fara ab telja upp-, hvab

niargt mætti íinna líkt í fjörbrotum hinnar íslenzku þjóbstjórnar

og hins stóra þjóbvcldis Rómverja, en eins vil jeg geta, er kemur

því cfni vib, er jeg rita um, og þab er ab íslenzka þjóbstjórnin
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endar eins og hib róravcrska og íleiri þjóbveldi þannig, ab hún

framleibir hvern snilling öörum raeiri í bókmenntum, er seraja

þær sögur og kveba þau kvæbi , sem ab mörgu leyti skara fram

ur öllu, er á&ur hefur gjört veri&. J>annig eru konungasögur

Snorra Sturlusonar cílaust mesta snildarvcrk, sem samib hcfur

verib í söguvísindum á íslenzku, og sum kvæbi hans bera þab

og meb sjer, ab hann hefur verib afbragbsskáld
,

þ<5 hann hafl

cf til vill heldur mikib hneigzt til ab vanda háttu og kenn-

ingar, eptir sib hinna fyrri skálda; má þ<J ekki leggja háttalykil

honum til lasts í því efni, þar eb þab kvæbi er einungis gjört

til ab yrkja alla háttu
,
og sýna mismun háttanna, svo ítarlega

9

sera or&ií) gat. Olafur Hvítaskáld hefur og verib hib bezta

skáld, og jafnvel kvebib betur en Snorri , en þ<5 íinnst mjcr

Sturla fdrfearson taka þeim bá&um fram, og fátt hefur verib

ort á íslenzku, er jafnast vib Hákonarmál, sem enn mun sagt

verba.

43. Um Sturlungu.

Sturla þdrbarson hefur ritab hib stærsta og ylirgripsmesta

sögurit um Islands sögu. þab er Sturlungasaga, eba Islendinga-

saga hin mikla. þab er reyndar aubsjeb, ab Sturla hefur ekki

lagt síbustu hönd á þessa sögu, og ab annar hefur skipt henni

nibur í þætti, en þó ætla jeg þab ekki mikib, er hann hefur

vibaukib, nema töluverbu um Gubmund byskup góba, og cf til

vill um hinn sí&asla hlut æíi Sturlu þdrbarsonar. I formála fyrir

Sturlungasögu þeirri, er hib íslcnzka bökmcnntafjclag hefur látib

prenta í Kaupmaiinaliöfn, 1817— 1820, er þab sagt næstum ský-

laust, ab Brandur byskup Sæmundarson hafi samib fyrri hlut

hennar, og er þab byggt á því, er segir í 2. þætti , 38. kapít.

:

uFlestar sögur, er hjer hafa gjörzt á Islandi, voru rilabar ábur

Brandur byskup Sæmundarson andabist, en þær sögur, er síban

hafa gjörzt, voru lítt ritabar, ábur Sturla skáld þórbarson sagbi

fyrir Islendingasögur". En þessi orb sanna ab minnsta kosti engan-

veginn, ab Brandur byskup hafi ritab ncinar sögur, heldur cin-

ungis ab flestar sögur á Islandi haíi verib ritabar fyrir 1200,

eba 1201, því ]>á d<5 Brandur byskup; og þetta lýtur án efa til

hinna eldri sögurita, cn ekki til upphafs Sturlungu. Hinn sami

höfundur, scm skotib hefur þcssu inn í, scgir líka rjctt á undan,

þegar hann talar um tímann, þcgar sögur þær taki til, sem Sturl-
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unga segir frá (og sumar þcirra byrja löngu fyrir andlát Brands

byskups): usyo scm Stuiia |>órbarson scgir í Islendingasögum".

Enda þykir mjcr langlíkast, ab cinhver hafi skrifab fyrstu þættina

scm lifaí) liefur seinna, en ekki samííba; því þab er eptirtcktar-

vcrt, ab þegar frá cr skilin þingdcild Haíliba Márssonar, sem eins

og bindur Sturlungu vib Kristnisögu og Landnámu, cr frásögnin

mjög óskýr, og lítib tekib af því sem gjörbist um 12 öld, nema

saga Hvamm- Stuiiu , ættföbur Sturlunga, og vibskipti hans vib

Einar þorgilsson, þangab til Sturla ber hærra hlut, og hefur virb-

ing af málum þeirra, og síban vibskipti hans vib abra höfbingja,

þangab til hann deyr, en segir í annan stab ekkert frá þeim

manni , er frægastur var á þeirri öld, Jóni Loptssyni
,

og hefur

þó Jón verif) opt erlendis, eins og sjá má af annálum, og í

hinum mcstu virbingum meb Erlingi skakka og Magnilsi Erlings-

syni frænda sínum, er gengu vib frændsemi hans 1164, hljóta

því aí) hafa farib miklar sögur af honum, eins og hann líka opt-

ast varb drjugastur, þegar hann átti málum aö skipta vib menn

á Islandi. Hib sama cr ab segja um Haukdæli , einkum Gissur

lögmann Hallsson , er var öldungis samtíba Brandi byskupi : ab

cngin líkindi eru til þcss, ab byskup hcfbi eigi skrásett meira um
hann en gjört er í Sturlungu, ef ab hann lioffei ritab hinn fyrra hlut

sögunnar, eba cinhver samtíba mabur. Aptur á m<5ti sýnist þab

furba, ab Sturla þórbarson, sem jeg ætla meb vissu ab ritab haíi

allan þorra Sturlungu, skuli hafa ritab svo nákvæmlega sögu Gub-

mundar dýra, er hvorki var skyldur Stuiiungum cba vcnzlabur,

þvíab saga hans gjörbist þó líka fyrir minni Sturlu, fyrst ab sleppt

cr gjorsamlcga ab kalla má sögum um Ilaukdæli og Oddavcrja,

er lifbu fyrir hans daga. Jcg gct þcss til, ab cinhver mabur

kunnugur Stuiiu hafi ritab sögu um Gubmund dýra, og haíi Stuiia

tekib hana inn í sína sögu, eba gjört sína frásögn eptir henni.

J)ó gctur vcl vcrib, ab Sturlu hafi þótt saga Gubmundar hins dýra

svo mcrkileg, sökum vígafcrla og brcnnu í Lönguhlíb og annara

stórtíbinda, er þar gjörbust, ab hann hafi því safnab þeim sögn-

um, cr þar ab Iutu
,
og sctt þær í bók sína, þvf fornmenn hafa

álitib brcnnur slík stórtíbindi, ab þéir hafa talib tíma cptir þcim.

Nú þykist jeg hafa sýnt, ab engin líkindi sjeu til, ab neinn

af þeim, sem lifbu fyrir dag Sturlu, hafi samib ncitt af hcnni cins

og hún cr nú til vor komin, cn aubvitab er þab, ab Sturla hcfur
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byggt á frásögnum eldri manna, og cf til vill einhverjum sogtim,

þab sem hann heíur rifab um fyrir sitt rninni.

Hinir lærbu sagnafræbingar, sem hafa safnab og látib prenta

uGrönIands hisíoriske Mindesmærker 1

' , hafa þar á mdti í fyrsta

bandi þessa ritsafns', 69. til 71. blabsíbu, betur rannsakab þetta

má!. f>eir liafa tekib eptir hinni merkilegu mismunargrein, er

stendur í Sturlungu (I. 130), og tckin er eptir þeirri einu skinn-

b<5k , sem til er af Sturlungu, og öbrum beztu handritum. þar

hefur sá, sem skrifab hefur upp mðburætt Ketiis lögmanns þor-

lákssonar, bætt því vib, ab Ketill væri m<5burfabir sinn og einnig

móburfabir Narfasona. Narfi prestur, sonur Skarbs- Snorra , átti

Valgerbi clóttur Ketils lögsögumanns þorlákssonar
,

og líalldóru

þorvaldsdöttur
,

systur Gissurar jarls, og bj<5 meb Katli á Kol-

beinsstöbum (Sturl. III. 168, 290), og er Narfi prestur á þessum

síbara stab í Sturlungti kallabur mdgur Gissurar jarls, því ab hann

átti systurddttur hans. þessi Narfi átíi þrjá sonu , er seinna

urbu hinjr mcstu höfbingjar, oglifbti fram á 14. öld. Abra ddttur

Ketils þorlákssonar
,
Hclgu, átti Snorri Markusson á Melum , er

andabist 1313. þab er því næsta líklegt, ab Snorri á Melum

og Helga haíi átt son, er vcrib haíi fræbimabur, og ab hann haíi

lagt seinusíu hönd á Sturlungu. Ilann hcfur þá aukib víba inn í

Sturlungu, sumstabar jafnvcl cigi all-litlu, og skipt henni í þætti, eins

og hann sjíílfur segir, eins og getib er hjcr ab framan. Engi er

heldur líkari til , ab hafa vcrib þcssi sonur Snorra á Melum en

þorsteinn Snorrason, sem var nuinkur á llelgafelli, varb ]>ar

ábdti 1344 og andabist 1351.

I annan stab ætla jeg, ab mjög bágt sje ntí ab tilgreina, hverju

þessi forsteinn Snorrason hafi baett vib, eba hvernig Sturlunga

hafi verib, cins og Sturla þórbarson skildi vib hana. þab getur

vel verib, eins og fyrnefndir fræbimenn scgja, ab þcssi þorsteinn

hafi bætt vib fjórum fyrsíti kapííulum Sturlungu, því cblilegast

hefbi mjer og fundizt, ab Sturla byrjabi á sögu Haíliba, og lfká

mælir þab fram mcb því, ab ætt Skarbs - Snorra cr svo opt rakin

(I. 54 bls.); cn ástœba sú , er þcir færa fyrir því, ab líklegra

sjc ab J)orstcinn Snorrason hafi gjört inngang þcnna hcldur cn

Sturla, ]>ykir mjer ckki scnnilegur. Iicíbi þorsteinn Snorrason

bætt þessuin ættartölum vib, þykir mjer sjálfsagt, ab hann hcfbi

ekki rakib þær til Skarbs -Snorra, heldur ni&ur til Narfasona,

er vorn mevkastir menn á hans dögum af þeirvi ætt, og skyldir
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honuiTi, cn í annan stab er margt sem mælir meb ]>ví, ab Sturla

haíi samib þær, e^a þa& ^ þeim, sem ekki nær fram yfir hans

daga. Skarbs-Snorri prestur var merkastur ættmanna sinna á

sinní tío, og hinn aubugasti mabur, hann var og föourbróoir Helgu,

konu Sturlu, og hefur án efa verio hinn mesti styrktarmabur allra

mála hans. Fyrst ab ættartölur þessar ná ekki lengra en til Snorra

á Skarbi
,
þykir mjer því líklegra, ab Sturla hafi samib þær , en

vel getur verib, ab þær hafi ekki heyrt til Sturlungu fyr en

þorsteinn Snorrason hefur lagt seinustu hönd á söguna, og þá

Imýtt þeim vib ásamt sögunni um Gcirmund, og ef til vill ættartöl-

unni: frá uDálkur hjet bróbir þorgils" til enda á fjórba kapítulanum.

Annar víbauki þorsteins og hinn lengsti kemur eptir andlát

Hvamm-Sturlu , Sturl. I. 106 og nær til Sturl. I. 192; í þessum

kafla er mest skýrt frá ætt og uppvexti Gubmundar byskups góba,

og vibbætt eins og í annálum, hvab viÖ ber hvert ár; þetta nær

frá 38. kap. í 2. þætti ab 9. kap. í 3. þætti
,

og þykir mjer alls

engin líkindi til, ab Slurla hafi ritab þetta, ])ví allt snib á því og

frásagnarháttur er mcb Öllu ólíkur sjálfri Sturlungu. þessu hefur

því líklcga þorsteinn bætt iun í. Frá byrjun 9. kap. í þribja þætti ab

37. kap. er mest sagt frá því, er gjörbist á Norburlandi frá 1186

þangab til laust eptir 1200, frá dcilum Gubmundar dýra vib abra

höfbingja, o. s. frv.
,
og er þar bætt inn í áframhaldi af sögu Gub-

mundar Arasonar ábur en hann varb byskup
,

cptir þeirri röb,

sem vibburbirnir vcrba, cba hjcrumbil cptir áraröb. Mjcr þykir,

cins og ábur er sagt, hvorttvcggja 111
9

ab Sturla liaíi skrifab

sögu Gubmundar dýra og Norblcndiuga um þab lcyti, eba ekki.

Af frásögninni ab rába, þætti mjer þab mjög líklegt, því sögu-

snibib er ab Öllu hib sama og á hinum hluta Sturlungasögu. En

hvort sem Sturla hefur samib hana, eba þorsteinn Snorrason hefur

þekkt Iiana og sctt hana inn á sinn stab, þá þykir mjer enn víst, ab

þorstcinn cigi þab, sem hjcr scgir frá Gubmundi góba, því þó ab

]>ab standi í eögu Gubmundar góba ab „Sturlá haíi skrifab marga

mcrkilcga hluti af hcrra Gubmundi byskupi", þá cr ])ab varla ab

skilja um annab cn þab, scm scgir frá Gubmundi cptir ab hann

var vígbur til byskups, og dcilur hans vib höfbingja hófust; og

])ó ab ntí vcrib geti , ab Sturla háfi rltab sögu Gubmundar dýra,

þyki mjer þó líkast, ab þorstcinn haíi sett hana inn á sinn stab

meb breytingum ])cim, cr hcnni eru óskyldar ab efni. Sumstafear

má reyndar sjá, ab inn er skotib klausum seinna í frásögnina um
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byskup, t. a. m. Sturl. II. 13, 185—86, en þó ætla jeg aÖ Sturla

haíi samiÖ allt þaö um GuÖmund, sem stendur í Sturlungu, nema

einstakar þess konar greinir.

þaÖ má sjá á mörgu , aö Sturla hefur ekki lokiÖ vib Sturl-

ungu
,

því bæbi er þab aubsjeb, ab seinasti þáttur sögunnar er

eptir annan mann, ab minnsta kosti þaÖ sem segir frá hinum

efstu clögum Sturlu sjálfs og anclláti. þegar gætt er ab skinn-

bókinni, sem til er af Stuiiungu (Nr. 122 í arkarbroti í safni

Ama Magnússonar) , er Stiuiungu ekki skipt í þætti, og engar

fyrirsagnir nema á stöku stööiim, þar sem heíur ab segja frá

einstökum mönnum, t. a. m. ttþáttur af Gubmundi byskupi góöa";

uSaga GuÖmundar hins dýra"; uSaga þóröar Sighvatssonar kakala".

Af þessu kcmur mjer í hug, ab Sturla þórÖarson hafi, eins og

stendur í 38. kap. í 2. þætti, sett saman Islendingasögur
,
þab er

ab skilja, ab hann hafi á ýmsum tímura ritab ýmsa kafla, hvern

út af fyrir sig, og nefnt þá sögu af þeiin mönnum , er sagan var

mest um; þab stybur þetta eitt mebal annars, ab sögu af þorgils

skaröa, sem enginn eíi getur verib á aÖ Stuiia hafi samib, vantar

í skinnbókina og sum önnur handrit Stuiiungu, enda þykir mjer

aubsætt, ab hann hafi skrifab hana sjer, til ab halda á lopti minn-

ing ])essa frænda síns, er hann hefur unnab mest allra manna

eptir ab þelr sættust. Líklegt þykir mjcr, ab þorsteinn Snorrason

haíi haft sagnir þær um scinustu æfi Stuiiu frá þdrbi frænda

sínum Narfasyni , cr var mcb Stuiiu, cins og ábur cr sagt, eptir

ab hann kom aptur úr hinni fyrstu utanfcrb sinni, og hefur þúrö-

ur, ef til vifl j skrifab upp frásögn Stuiiu um þab, er hann kora

fyrst til Magnús konungs, og um þaÖ hvernig hann komst í sátt

vib hann
,

því svo er frásögn sú lifandi, ab varla getur veriÖ

annaÖ, en aÖ Stiuia hafi annaÖhvort sjálfur ritaö þaÖ, eÖa einhver

sá er heyrÖi hann sjálfan scgja þá sögu. Nákvæmar hefi jeg

ekki tíma eÖa rúm aÖ skýra frá samningu Sturlungu, þ<5 aÖ þess

væri þörf.

44. Uin Ilákonarsögu Hákonarsonar, hins gamla.

Annaö aöalrit Stuiiu er Ilákonarsaga Hákonarsonar, og er

hún seinast prentuÖ í 9. og 10. bindi af Fornmannasögum, og er

333 kapítular. Hákon konungur andaÖist í Kirkjuvogi í Orkn-

eyjum undir árslokin 1263, þegar hann var kominn úr hcrfcrö

sinni vcstur um haf, og komu þau tíÖindi ekki fyr til Noregs en
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á áli&num vetri , cr menn konungs fluttu lík hans til Noregs.

Sturla var þá kominn í hina mcstu kærleika viö Magnús konung,

og fól konungur því Sturlu á hendur a& scmja sögu fö&ur síns,

því a& þa& hefur þá þött mjög árí&andi, a& haldiö væri minningu

hins framliöna konungs á lopt meö því aö semja sögu hans, því

þá voru ritaÖar sögur um alla Norcgskonunga undan Hákoni.

Hefur Sturla eflaust, eins og Sturlunga segir, fariö í þessu staríi

eptir konungs rá&um og forsögn hinna vitrustu manna; hann hefur

og sjálfsagt haft færi á a& nota öll brjef og skjöl, er snertu stjórn

Hákonar konungs, og annaÖ er vi& haf&i bori& um hans daga.

Hákonarsaga er a& mínu áliti ágætlega samin
,

og stendur ekki

neitt á baki hinum fyrri konungasögum. þa& má reyndar sjá

hinn sama mismun á IJákonarsögu og hinum scinni Noregskon-

ungasögum, þegar þær eru bornar saman vi& hinar eldri konung-

arsögur, eins og er á Sturlungu og hinum eldri IslcndingasÖgum.

þegar sögurnar myndast smámsaman, og ganga munn frá munni,

eins og skemmtunarefni, þá skreytist sagan og sljettist í frásögn-

inni, og fær á sig nokkurs konar skáidlegt sniö, sem hún getur

ekki fengiÖ, þegar einn ma&ur safnar efninu, grandsko&ar þa&,

og ra&ar því nií)ur eptir einhverju vissu sögusnibi, cr hann velur

sjer sjálfur, og skrifar svo upp jafndftum. Hinar fyrri sögurnar

eru því allar liprari og sljettari ab or&færinu, vi&burounum lýst

svo, a& þeir ver&a miklu glæsilegri, en þeir stunclum hafa veri&

í raun og vcru, því fjarlægí) vi&bur&anna í hinum li&na tíma

dregur huldu yfir allt smávegis og allt lítilfjorlegt, svo a& sagan

stendur eþtir í sídrkostlegum myndum , cr standa einstakar, og

ekkert smátt í kring, er dragi auga& e&a eyra& frá sjálfri a&al-

myndinni. þetta á nú, a& minnsta kosti a& nokkru leyti, vi& allar

sogur, sem skrá&ar cru og hafa veri& löngu seinna en þær hafa

gjörzt. þegar samtí&a menn riía, er svo margt um a& velja, af

því a& þeir cru svo gagnkunnugir vi&bur&unum, a& ekki ver&ur

ætlazt til, a& söguleg skarpsýni þeirra dæmi vi&bur&ina eins rjett

og hinn eini dbrig&uli dömari um sögugyldi vi&bur&anna, tíminn,

sem ætí& greinir úr þa& er haldast á. Hákonarsögu er, eins og

Sturlungu, mjög skipaö niöur eptir árarööinni, svo aö sjaldau cr

vandi úr a& rá&a, hvenær hver vi&bur&ur hafi gjörzt.

J>a& má sjá á líákonarsögu sjálfri nær hún cr ritu&, því í

275. kapítula stcndur: uEr þa& mál manna aö Friörckur kcisari

haíi göfgastur vcriö af Römverja keisurum í hinni síöari æli.
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Hann var keisari 19 vetur og 20, en eptir hann fjell nibur keis-

aradómurinn, og engi liefur verib síban, þar til er þessi bók var

samansett, og Magmís liaffei konungur verib ab Noregi tvo vetur,

síoan Hákon konungur fór vestur um haf." Fribrekur keisari annar

andabist 1258, og var enginn keisari eptir hann, ab minnsta kosti

ekki nema ao nafninu, þangao til Rudolph af Habsburg kom til

ríkis 1273, en sagan segir enn nákvæmar, ab Magnús haíi verib

konungtir tvo vetur eptir ab Hákon fabir hans fdr vestur um haf.

Stuiia hefur því, eins og líka sennilegast er, ritab Hákonarsögu í

fyrstu utanferb sinni, og lokib vib hana ábur en hann fór út 1265.

45. IMagnússaga lagabælis.

þessi saga, sem cr hin seinasta, er menn vita ab samin hefur

verib um hina fornu Noregskonunga, er nú týnd, nema tvö lítil brot,

sem prentub eru aptan vib Hákonarsögu í 10. bindi af Fornmanna-

sögum. Hib fyrra brotib segir frá samningtim vib Skottakonung

1264 til ab sctja frib milli landa. þar segir og frá því, er Hall-

varbur gullskór kom utan af íslandi, og sagbi þau tíbindi, ab allir
9

Islendingar höfbu þá vikizt undir hlýbni vib Magnús konung, og

bætir Sturla því vib: uliafa síban lslendingar aldregi í móti mælt

ab hlýba bobi og banni Magnús konungs". fab cr nú ekki hægt

ab rába af þessu, nær Sturla hafi ritab sögu Magnús konungs,

cn \)6 er svo ab sjá, ab hjer sje litib yfir langt bil af ríkisstjdrn

hans. Ilib scinna brotib nær frá 1272 til 1278, og cr fyrst

getib þess, er Magnús konungur lá í sdtt 1272, síban cr talab

uin fund þeirra konunganna Magnúsar og Valdimars Svía-kon-

ungs í Sarpsborg um mibföstu. I>ess er og gctib, cr Magnús

konungur var í Björgvin sama sumar og Ijct gcfa syni sínum

Eiríki konungs nafn, en Hákoni hertoga nafn. þar voru þá flestir

höfbingjar í landinti, en brotib hœttlr ábur en sagan fer ab segja

frá stabamálum, sem þá vorti rædd og útkljáb fyrir konungi og

erkibyskupi. þab má þó sjá af þessu broti, ab þab er ckki

öldungis rjctt, cr Btendur í Sturlungu III. 306, ab Sttuia hafi sett

saman sögu Magnús konungs í annari utanferb sinni, þab er ab

skilja: Stuiia hcfur líklcga byrjab ab rita söguna í þcssari utan-

fcrb, cn hann liéfur án cfa ekki hætt í mibju kaii, hcldur haldib

sögunni áfram þangab til ab Magntís konungur andabist. — f>ab

er víst afhcndingu, ab engin vísa kemtir fyrir í þessum brotum úr

Magnús sögu, því sjálfsagt þykir mjcr , ab Sturla haíi tekib mikib
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af kvæÖum sínum inn í söguna, fyrst aö liann gjörir þaÖ í Há-

konarsögu, enda eru brotin svo stutt, og ekki um neitt þess konar

efni, ev líklegt vœri, aö Stuvla mundi hafa kvcöiÖ um.

4G. Önnur rit Sturlu.

Mjer þykir ekki ólíklegt, cins og áöur er sagt, aö Magnus

konungur haíi haft Sturlu til ráÖagjörÖár um hinar nýju lögbækur,

cr hann skipaöi í Noregi, og endurskoöun Ilákonarbókar, og þœtti

mjer og sennilegt, aÖ Sturla œtti jafnvel þátt í samningu þcirra,

en ekki heíi jeg annaÖ fyrir því, en staÖ þann ilr GuÖmundar sögu

byskups, cr.jeg hefi á&ur til fært, og er þar þ<J einungis talaö

um hina fyrstu lögbók, er Magnus konungur sendi til Islands,

eöa Járnsíöu, og er líklegt, aö Sturla hafi átt þátt í samningu

hennar.j^i^ j. . \ \'r& - :-^ \ - |f.d< ^^" :
"! i -u?y ^w$ )nnvl &J>$*fá?£\

Eptir vitnisburöi liauks lögmanns Eiiendssonar hefur Stuiia

einnig aukiö Landnámu, ckki úr því er Styrmir fróöi hafÖi gjört

í sinni bók, hcldur hcfur hann ritaö aöra Landnámn, og aukiö þar

í ættum fram á Sturlungaöld , en ekki er nú hægt aö greina,

hverju hvor þcirra Styrmis og Sturlu hcfur aukií) viö, því aö

Haukur lögmaöur steypti bókum þeirra saman, þegar hann skrif-

aÖi sína Lanclnámu, og haföi þaö úr hvorri, scm framar greindi.

{>at> iná nærri geta, aö Sturia hafi þurft aö kynna sjer vei Laml-

námu og rekja ættirnar, til þess aÖ hann gœti haldiö áfram sín-

um Islendingasögum
,
og tengt ættir þœr, sem þar koma fyrir,

viö hinav fyrri.

Höfundur Grettissögu skýrskotar til sögusagnar Sturlu um
9

Gretti sterka Asmundarson meö þessum orÖum :
t(
Hefir Sturla Iög-

maöur svo sagt, aÖ enginn sckur maöur þykir honum jafnmikill

fyrir sjer hafa veriÖ, sem Grcttir hinn sterki: Finnur hann til

þcss þrjár grcinir: þá fyrst, aö honum þykir hann vitrastur vcriö

hafa, því aö hann hcfur veriö lcngst í sckt cinhver manna, og

varö aldrci unninn, meÖan hann var hcill; þá afera, aö hann var

sterkastur á landinu sinna jafnaídra, og meir laginn til aö koma

af apturgöngum og reimleikum, cn aörir menn; sú hin þriöja, aÖ

hans var hcfnt úti í Miklagaröi, sem cinskis annars íslenzks manns".

Á öÖrum staö í Grettissögu
,
þegar Grcttir skaut spjóti sínu aÖ

þorbirni yxnamcgn
,
og týndi spjótinu, standa þcssi orö: uSpjótiö

þaö, sem Grcttir haföi týnt, fannst eigi fyrr cn í þeirra manna

minnum, er nú Jifa; þaÖ spjdt fannst á ofanvcröum dögum Stuiiu
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lögmanns JxJrbarsonar". — \>6 ab nu þcssi seinni grein sýni þab,

ab Grettissaga, cins og btfn nú cr, sje ritub cptir daga Sturlu,

og jafnvcl cptir 1300, þcgar þab er látib jafnt uofanverbir dagar"

hans og uminni manna sem ntf lifá", þá ber þ<5 sjálf Grcttissaga

þab mcí) sjer, ab htfn er rituÖ löngu fyrir daga háns, því öll frá-

sögnin er þar cins og á hinum eldri sögum. Sagan hefur því

verib til, og Sturla þekkt hana, og gjört þcssar athugasemdir ura

Gretti; en sá sem seinna hefur skrifab upp söguna hefur þá

þckkt þær, eba haft þær fyrir sjcr og fært þær til.

þessa stabi úr Grcttissögu íinynda jcg mjcr, ab Hannés byskup

Finnsson eigi einkum vib í hinni latínsku æíisögu sinni um Sturlu,

þegar hann scgir, þar sem hann telur rit Sttirlu: uab honum sjcu

eignabar ýmsar sögur um kappa, og þó ab hann sjc ekki höfundur

þeirra á þann hátt, a& hann haíi ritaí) þær sjálfur eba sagt öbrum

þær fyrir, þá sjeu þær þ<5 settar saman cptir hans frásögn".

47. Um kvæöi Sluiiu.

Vjer hÖfuiri hjer ab framan tilfært nokkrar lausavísur Sturlu,

cn þ<5 ætlum vjcr ab hann haíi ort margar fleiri og fengizt mjög

vib kvcfcskap, þ<5 ab vjer nú höfum ekki neitt af hinum fyrri

kvæSum hans. Ab Sturla hafi haft orb á sjer fyrir kvebskap sinn

þegar hann kom til Noregs 1263, sýnir þab mebal annars, ab

þegar Gautur af Meli segir konungi til nafns hans kallar hann hann

Sturlu skáld þórbarson
,
og þab, er drottning sagbi, þegar Sturla

bab konung ab lilýfea kvæbi sínu : uLátib hann kveba, því ab mjer

er sagt, ab hann sje hib mcsta skáld", og fleira þesskonar. Hib

fyrsta kvæbi eptir Sturlu, sem nokktib cr til úr, cr ílokkur um
þverárgrundarbardaga, er stói 1255, og hib seinasta af þeim, scm

vjer nú höfum, ætla jeg ab sje drápan mcb dróttkvebnum hætti

um Ilákon konung, scm getur ekki vel verib ort seinna en

1 264-— 65, þegar nokktib úr henni er tekib upp í Hákonarsögu,

sem fituÖ er ábur en Sturla fer út til Islands 1265. Og hefur

hann þá kvebib öll kvæbi sín
,
þau er nú cru til, frá fertugu til

fimmtugs. Nokkur af kvæbunum um Magnús konung, scm nú

erú glötub, hefur hann cflaust kvebib scinna.

I. og 2. ])verárvísur og I>orgilsdrápa.

Sturlunga (III. 246. bls.) færir til einn dróttkvebinn vísu-

helming, og scgir um hann: usvo segir Sturla í þverárvísum, ab

þorgils vakti fyrst bardaga þenna". Á sama stab eru til færbar
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tvær vísur hcilar tír drápu þeirri cr Sturla orti um forgils , eba

þorgilsdrápu. I sögu þorgils skarba (Sturl. III. 132. bls.), er

skýrt frá hinni ágætu framgöngu, er þorgils sýndi, þegar bærinn

brann í Björgvin 1248. iþar er til fœrb ein vísa mcb svo felldum

orbum: usvo sem Sturla þórbarson hefir kvebit í erfidrápu þcirri,

scm hann orti um J>orgiIs'\ þegar gætt er ab vísuhclming þeim

er til er færbur ór þverárvísum, sjer mabur ab hann er kvcbinn

til þorgils. Mjer hefur því dottib í hug, ab Sturla hafi ort þenna

ílokk nm bardagann á þvcráreyrum
,

og fært l>orgHsi hann ab

vcizlu þeirri , er hann gjörbi móti honum um veturinn eptir ab

Stabarhóli. Eptir víg þorgils skarba hefur þá Sturla líklega tekib

flokkinn ab nokkru lcyti upp í erfidrápuna, en líklcga ort þar

miklu lengra, og tekib til á utanferb þorgils. I þeim þrem heilu

erindum, scm til eru, sjest líka ab talab er um þorgils , en ekki

vib hann, eins og í vísuhelminginum.

Vísuhelmingurinn úx þverárvísum cr þannig:

jþik sá ek þorgils vckja

þingrnót Ilebins snótar;

járnfaldinn gckk aldar

oddr í ferbabroddi 1
.

Hib fyrsta erindib (SturL III. 132. bls.), sem til cr fœrt úv

þorgilsdrápu, er um bæjarbrunann í Björgvin og framgöngu

þorgils þar. Annab (Sturl. III. 246. bls.) um norburfcrb þeirra

þorvarbar á hendur Rafni og Eyjólfi, og hib þribja (Sturl. III. 247.

bls.) um f>verárgrundarbardaga.
v Laus varb eldr fyrir öldum

allbrátt cr tók nátta;

ut gekk hirb meb Hörba

liildingi vegmildum.

Nábi þorgils þjóbum

þrekbrábr lofi rába

þar cr rennum á lib Ijóna

logreitar brá heituni.*

Ek sá þik, Jjorgils! vekja þingmót Ileðins snólar; 1 oddi 2 aldar n gckk

járnfaldinn í fcrðabroddi 1
.

1) onislu. 2) oddvili. 3) liðs. 4) brjosti fylJungar.

2
) Kldr varð allbrátt lans fyrir öldiim, cr tók nálta; hirö gekk nt mcð vcg-
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Veitti lijörfa hættir

hergar&a þorvarfei

norðr fór her me& hír&i

haffcr til Eyjafjaröar
*,

ok valköstu vestan

vebrbliks libi miklu

herbibaldr at hildi

hjálmfaldinn þröng aldir 1
.

Rym-gæ&ir nam rjófca

ríkr valslöngu brfkar

at þar cr aldir letust

odd í fcr&abroddi.

Hlífbi brjóst, en brustu

brandvorpin ský randa,

höldr gekk hraít fyrir skjöldu

hrihgdrífs frömu lííi
2

.

3. Dróltkveðið kvæði uni Magnus konung.

Af öllum þeim kvæfcum, sem Sturla hefur ort um Magnús

konung lagabætir, sem Sturlunga segir ab hafi verib mörg, er rid ekk-

ert til nema tvær vísur tír hinu fyrsta kvæbi, er Sturlá orti uiri

hann
,
og færfei honum um haustib 1263. þetta kvæfti hefur ab

líkindum verife flokkur, og cfnifc cinkum veri& vígsla Magniís

konungs og kvonfang hans. Magnús fjekk Ingibjargar , dóttur

Eiríks helga Danakonungs, 1261. þessar vísur eru til úr því kvæfti:

mildum hildingi Hörða'. jbrekbráðr Jjorgils náði ráða loíi (mcð) þjóðum

þar cr hcituin logrcitar rennum2 hrá á ljóna lið
3

.

1) Norpgskonungi, Hákoni, 2) logastrnumnra, 3) inenn.

HjÖrfa hætlir 1 veilti jiorvarði ; harðr hcr fór norðr með hirði hergarða2

til Eyjafjarðar. Ok hjálmfaldinn hcrðihaldr valköstu vcörbliks 3 þröng4

aldir miklu liði vcstan at hildi.

1) herinnnnsk. 2) lierinnnnsk. 3) hennnnnskenn, 4) þröngvnöi, \>. e. dró sninnn

inikiö liö nö veslnn,

2
) Ríkr rymgæðir' valslöngu bríkar- nam rjoða odd í ferðabroddP, J)ar al

cr aldir létust. Brjóst hlífði frömu lííi, cn brandvorpin randaský 1 brustu;

höldr hringdrífs gckk hralt fyrir skjöldu.

1) hljóinvekjnndi. 2) skjnldnr, 3) brjósti fylkingjnr, 4) skildir,
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Ungr tdktu, jöfra þengill

ægr! meb vígsla frægri,

kynnist kapp þitt mönnum

konungs nafn á þik jafnan;

ok sókngæbir sfóan

snjallmæltr hlutuí) allrar,

hér lýsi ek veg vísa,

vald framkomit aldar. 1

Heilags hafit hála

hraustr þengilsson fengit,

þik reifir guö gæfu

gnðtt, þjó&konungs ddttur.

Snjallr má Eiríkr öllu

alldýr konungr stýra,

y&ar þroski gengr öskum,

einart vií) gu& hreinan. 2

4. Hrynhcnda (um Hákon gamla).

Úr þessari ágætu drápu, sem hefur a& minnsta kosti veriö

fertug, hefur Sturla þdrfearson ekki til fært nema 21 erindi heil

í Hákonarsögu, og meira er ekki til af henni. Sturla hefur í

þessari drápu ab segja frá hinu merkasta um Hákon konung frá

því hann var kdrdnafcur 1247 þangab til 1262, þafc er ab skilja

árinu ábur en Sturla var rekinn utan nau&ugur. þa& er, eins og

ábur er sagt, aufcsjeft af Sturlungu, ab Sturla var orbinn mjög

fyrir konungs reifei
,

þd a& ekki ver&i vel sje&, hvaö hann hafbi

gjört til saka, og aí) hann ugg&i mjög, hvort hann mundi fá griö

af konungi e&a ekki. Sturla hefur þá á leiðinni til Noregs ort

drápu þessa til ab friba fyrir sjer viÖ konung. Sturla byrjar því

ekki drápuna fyrri, ab hann hefur verib vinur Skula jarls, eins

og aferir Sturlungar, og vandhæíi var afe yrkja um dfrií) þeirra

mága fyr en eptir lát þeirra beggja, þegar mátti lofa bába jafnt,

!

) Ægr jöfra þengill ! tóktu 1 ungr konungs nafn a þik með frægri vígslu,

þitt kapp kynnist jafnan mönnumj og síðan hlutuð (þér), snjallmæltr

sókngæðir2 , framkomit vald allrar aldar4 ; hér lýsi ck veg vísa.

1) þií tókst. 2) herkonungur. 3) fullkomið. 4) þjó&nr.

a
) Sbr. bls. 581.
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en eptir dráp Skúla hertoga hafí)i ekki gjörzt neitt sögulegt fyr

en Hákon var kórónabur 1247. Sturla hefur því byrjab drápuna

meb ab kveba um vígslu Hákonar konungs , en ekki er til nema

ein vísa um þab efni til færb í sögunni (1. erindi, Fornmannasögur

X. 19. bls.), og þykir mjer þó líklegt ab Sturla haíi þá einnig kvebib

langt um vígslu konungs, eins og hann gjör&i seinna í Hákonar-

málum. því næst hefur hann kvcbib um herferb Hákonar til Sví-

þjóbar, og fribgerb milli Svíaríkis og Noregs 1249 og tengdir þær

er tókust milli Hákonar konungs hins unga og dóttur Birgis jarls,

en ekki er 111 úr þessum kaíla ncma ein vísa, þar sem þess er

getib, ab Birgir jarl sendi dóttur sína til Noregs austan ur Svíþjób

(2. er. Fms. X. 47). Annar höfubkaíli kvæbisins byrjar meb því

ab segja frá stríbum þeim er Hákon konungur átti vib Dani frá

1253 til 1257, og getur fyrst leibangursins 1253 (3. og 4. er. Fms.

X. 54— 55), en þá fengu sendiinenn Danakonungs sett grib milli

landa, og afstýrt hernabi, meb því ab taka þeirri sætt, cr Hákon

konungur kvab á, og selja honum Halland ab vebi
,
þangab til

þeir vissu, hvort Kristófórus Danakonungur samþykktist þessa

sætt. Næsta sumar 1254 fundust þeir Hákon, Kristófórus og Birgir

jarl austur vib Elíi
,

og vildi Danakonungur ckki fje gjalda, og

skildu þeir ósáttir. Hákon konungur baub því ut leibangri 1256

til ab hefna á DÖnum fyrir þessi sættarof, og herjabi um sumarib

í Danmörku. þessa hernabar er getib í 7 erindum, frá 5. til 11.,

(Fms. X. 64—68), og ætla jeg ab þar vanti lítib sem ekkert í.

Arib eptir hafbi Hákon konungur og litbob til Danmerkur, en

Danir beiddust þá sætta, og sættust þeir Kristófórus konungur þá

heilum sáttum. þessum leibangri er lýst í 12. og 14.— 18. erind-

um (Fms. X. 74—78), þar mun heldur ekki vanta mikib í. Há-

kon konungur sendi þetta sama vor Kristínu dóttur sfna út á

Spán, því ab Spánar konungur hafbi bebib hennar til handa eins

af bræbrum sínum, um þessa ferb konungsdóttur kvebur Sturla í 18.

og 19. erindi (Fms. X. 76 og 89); og þó ab mjer þyki líklegt,

ab hann hafi ort nokkub lengra um ferb hennar
, þá virbist hann

þó orba þab stutt sem hann getur um , svo þab er ekki líklegt

ab þar sje neitt ab rábi glatab. 20. og 21. erindi (Fms. X. 112

og 116) eru hjerumbil endalok kvæbisins; þar getur Sturla þess,

ab Grænlendingar hafi gengib undir konung, og ab soldán afTunis

hafi þegib gjafir af konungi, og tekib orbsendingum hans vel, til þess
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a?> sýna hve voldugiu* og frægur Hákon sje orftinn vfóa um lönd,

og vantar þar sjálfsagt ekki nema nifeurlag kvæbisins.

j>ab getur enginn efi verib á því, ab Sturla hafi ort þetta

kvæbi sumarib 1263, og ab þab sje þetta kvæbi, er hann segir

Magnúsi konungi ab hann hafi ort um föbur hans, og kvebur

fyrir honum og drottningu, þegar reibi konungs f<5r ab rjena, og

er svo sagt, ab menn lofubu mjög kvæbib og mest drottning; enda

er þab eitthvert hib fegursta kvæbi dr fornöld. Ab þab sje hryn-

henda, en hvorug af hinum drápum Sturlu um Hákon, má rába

af því, ab Sturla ávarpar sjálfur konunginn, sem hann kvebur um
næstum í hverri vísu, og er aubsjeb af því, ab hann hcfur ætlab

ab færa honum þab sjálfum, þegar hann kæmi úr vesturferb sinni,

en í öllum hinum kvæbunum talar hann um Hákon eins og þribja

mann; ])ab má og sjá á því, ab Sturla kvebur í því ekki neitt

um vesturferb konungs, ab kvæbib er ort fyr en tíbindi voru

komin af henni í Noreg.

Ab ekki er meira til af Hrynhendu en þetta kemur án efa af

því, ab Sturla hefur fært mest til í Hákonarsögu úv erfidrápu

sinni, eba Hákonarmálum, er nábi yfir svo mikinn hluta af æíi

konungs. Ætla jeg ab fyrri helming kvæbisins vanti allan, nema

tvær hinar fyrstu vísur, er hjer eru til færbar, þar cb hann hefur

verib um hib sama efni og Hákonarmál.

Frægjan réb þik Vilhjálmr vígja,

varbáls hötubr I kardínáli,

engi valdist jafngóbr þangat

aldar gramr af páfa valdi;

kdrðnu lét kristni stýrir

kynprýddr jöfurrl ybr of skrýdda;

ramri grund hafit ríkisvandar

reibivaldr! meb frægbum haldit 1
.

Austan sendi gulli glæsta

Gauta stýrir megindýrum,

*) Varbáls' hötuðr! Vilhjálmr karðínáli réð vígja þik frægjanj aldar gramrl

engi jafngóðr valdist þangat af páfa valdi. Kynprýddr jöfurr! kristni

stýrir lét of yðr skrýdda kórónu. Reiðivaldr ríkisvandar 2
! (jþcr) haflt

haldit ramri grund með frægðum.

1) gulls. 2) veldissprota= konungur.

39*
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scima þollr ! meö sœmdum öllum

sína dóttur arfa þínum

;

voldugr tóktu af mestri mildi

málma skerÖir! Svía feröar,

aldir dýrka yÖart veldi

eirarsamt, viö brúöför þeiri 1
.

Öldum segi ek hve ófriö guldut

unnviggs skipuÖr! Dönum sunnan;

víöa settu þínar þjóöir

þunnar skeiör af nýjum hlunnum

;

stórir höföu útboÖ œrin

yörir þegnar rán at hegna,

ýtum þðttiö IeiÖangr Iftill,

langa stund fyrir víöri grundu 2
.

Framla dreif til hverrar hömlu

hilmis þjóö ens mæröar fróöa,

síöan héldut suör meÖ láöi

seima stiklir! flota miklum;

hræddar urÖu Hallands feröir

hringa baldr! af þínu valdi,

engi maör var J<5ta þengils

dttalaus viÖ Noregs dróttinn 3
.

Seima þollr! Gauta slýrir 1 scndi arfa þínum austan ddllur sína, glæsta

gulli, mcð öllum sæmdum: Voldugr málma skerðir! tóktu af mcstri

mildi við þeirri brúðför Svía ferðarj aldir dýrka3 yðart cirarsamt4 vcldi.

1) Byrgir jnrl. 2) mnnnn. 3) v/ðfrægjn. 4) friðsnmt.

2
) Unnviggs 1 skipuðr ! ek segi öldum hvc (þér) guldut Dönum sunnan

ófrið: þínar þjóðir settu víða þunnar skciðr af nýjum hlunnum. Yðrir

stórir þegnar höfðu langa stund ærin útboö fyrir víðri grundu, at hcgna

ran; ýtum þóttið2 Htill lciðangr.

1) skips. 2) þótti eigi.

*) Jjjóð ens mærðarfróða hilmis drcif framla til hverrar hömlu; seima

stiklir! (þér) héldut síðan miklum ílota suðr með láði. Hringa baldr!

Hallands ferðir urðu hræddar af þinu valdij engi maðr Jóla þengils

var óttalaus við JVoregs drottinn.
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Eigi sátuí), jöfra hneitir!

ættumgófer at rofnar sœttir,

stirban bjuggu hirðmenn harfcir

herskips streng, í kyrr&um lengi

;

mætum hélt fyri Elíi utan,

aufeit lézt þu flotnum dauða,

naufea vissu nýjar súfcir,

Nor&manna gramr þannig borbum 1
.

Snei&a létu þínar þjdðir

þunnar skeibr meb búnu reibi,

Gautar spuröu Iei&angr, Ijdtan

lunda voll at Morstrarsundi

;

.síban leit, er seglum hld&u,

snarfengr konungr! yfcrir drengir,

lýsa t<5k af herskips hausum,

hrygg&ar fdlk í Dana byggöum 3
.

Allvaldr! rébtu því, er ýtar héldu

ógnarbrábs at fylkis láí>i,

pru&ar ré&u sveitir sfóan

sóknarstrangs á land at ganga;

stórir lbtu Halland herjat

hirömenn þínir, frelsi sínu

vfóa týndu virða kindir,

vægbarlaust fyri Geitkjörr austan 3
.

') Ættumgóðr hneilir 1 jöfra! (þér) sátuð eigi lengi í kyrrðum at rofnar

sættir; harðir hirðmcnn bjuggu stirðan hcrskips streng. Norðmanna gramr

hélt þannig mætum borðum fyrir ulan EIIi
j

nýjar súðir vissu* nauðaj þú
lézt flotnum 3 (vcrða) auðit dauða.

1) Unekkír. 2) kenndu, 3 ) mönnuin.

2
) f)ínar þjóðir lctu þunnar skeiðr, með búnu rciði, snciða Ijótan lunda

völl 1 at Morstrarsundi ; Gautar spurðu lciðangr. Snarfengr konungr
\

siðan lcit hryggðar fólk í Dana byggðum, cr yðrir drengir hlóöuscglum;

lýsa tók af herskips hausunv2
.

1) hnfið. 2) dreknhijfðunum.

3
) AUvaldr! rcðtu því, er ýtar hcldu at láði ógnarbráðs sóknarstrangs fylkis,

síðan réðu prúðar sveitir at ganga á land. jjjnir stórir hirðmcnn létu

vægðarlaust hcrjat Halland fyri austan Geitkjörr, virða kindir týndu víða

frelsi sínu.
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Syngja l&tu snarpir drengir

6<5kna gífr í fleina drífu,

brandar hleyptu ört úr undum

ærnu bldbi danskrar þjdftar

;

vfóa ffellu vegnir þollar

vígadrðtt í reknura flótta,

faldin gekk þar ferb at hildi,

frægra málma, ægishjálmi 1
.

Styrkir gengu menn und merkjum

málma lunds á vfóri grundu,

valgammr sleit at vopna m<5ti

varma bráb, af þínu rábi;

sjálfri skipti örn vib úlfa

ógnarbáru höfubsára,

gyldir stófe yfir grimmra hölda,

greyprar þjdbar, meginbló&i 2
.

Hæstan kyndu hirfcmenn traustir

heitan eld í Danaveldi

;

skærilegr gekk húsum hæri

hallar gandr á svifcnu landi

;

vfóa fdr um búkarls búfcir

birkisótt, en hræddar drdttir,

bragnar margir báli slegnir,

brunnit land til skógar runnu 3
.

*) Snarpir drengir Iétu sókna gífr 1 syngja ií fleina drífu; brandar hleyptu ærnu

blóði danskrar þjóðarört úr undum. J>ollar fra;gra málma fcllu viða, vegnir

(af) vígadrótt, í reknum flótta 5 fcrð2 faldin ægishjálmi gekk þar at hildi.

1) nxir. 2) herliðið.

*j Styrkir menn gcngu und merkjum málma lunds á víðri grundu, af þínu

ráði
;

valgarnmr sleit varma bráð at vopna móti. Örn skipti við úlfa

sjálfri ógnarbáru höfuðsára 1 grcyprar þjóðarj gyldir? stóð yíir meginblóði

giimmra hölda.

' 1) blóði. 2) illfurinn.

3
) Traustir hirðmenn kyndu hæstan hcilan eld ÍDanaveldij skærilegr 1 hallar

gandr2 gekk húsum hærri á sviðnu landi. Birkisótt3 fór víða um búkails

búðir, en hræddar dróttir runnu brunnit land lil skógarj margir bragnar

(voru) slegnir báli.

1) bjartur. 2) eldur. 3) eldur,
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Gneistum hratt fyri Elíi austan

elrisgarmr í ráfit varma

síban fellu háfar hallir,

hryggfear stund í Dana byggbum

;

innin tóku öll at brenna,

(5gnar stríbr á Hallands síbu

ýta rann um stórlig stræti

storbar tílfr fyri Glymstein norfean 1
.

Hrinda lét ut herskips brundum

hilmir frægr á saltan ægi;

eldi hrauð fyrir æsiköldum

unnar meib úr dregnum hlunni

;

almenningr varb út at sinna

ógnar lundr! á þinni grundu

mildir útbob höffeu höldar

harba svelld af Noregs veldi 2
.

Norban héldu allt um öldur

aubar lundrl vií) þik til fundar,

hiifar treystu drifnar dufur,

dyggbar menn úr Finna byggbum;

svífa leztu úr hverju hrófi

hlabnar skeibr á vatnib breiba,

sandi jós um stálin steindu

storbar gandr fyri Elíi norban :t

.

') Elrisgarmr 1 hralt gncistum í ráfit9 varma fyri austan Elli , siðan fcllu

háfarhallir; hryggðarslund (var) í Danabyggðum. Öll innin tóku at brennaj

ógnarstríðr stórðarúlfr 1 rann um stórlig stræti ýta á Hallands síðu fyri

norðan Glymslcin.

I) eldur. 2) ræfur. 3) eldur.

2
) Frægr hilmir lét hrinda herskips biöndum út á saltan ægi ; cldi hrauð 1

úr dregnum2 hlunni fyrir æsikölduur unnar mcið 1
. Ognar lundr* ! al-

menningr var at sinna út á f)inni gmndu, mildir höldar höfðu harða

sveild 7 útboð af Noregs vcldi.

1) skaut upp. 2) mdöum, 3) i.kaJlegn kö'ldtiin, 4) skipi, nefuil. liegar skipið vnr

sett fram. 5) Iiermk, konungur. 0) íara. 7) mikil.

B
) Auðar lundrl dyggðarmcnn úr Finnabyggðum hcldu allt norðan um

öldur til fundar við J>ik 5 húfar 1 trcystu2 drifnar dúfur3
. Leztu hlaðnar
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Dígla eldr var senn í segli,

sviptilundr I á dýrfear skriptum,

rísa tóku roftnir hausar,

Rínar logs, yfir dreka þínum;

unnar, þóttu eisur brenna

Ullar fars af slegnu gulli,

fasti raufc yfir flota glæstum

flesta rönd, á skeioa bröndum 1
.

Örin var sem elding færi,

innan borbs, á lægi norban,

öldum varp er húfum höldut

hilmis kundrl til jörmungrundar

;

vinda þurrbu vísa ferbir

veglig flaust und btínu segli

;

geiga létub gylltar sýjur

grundar vörbr at Eyrarsundi 2
.

Renna þó*tti upp, á unnum

alla leib af flota breibum

hilmis frægs þar er herskip lágu,

himna eldr, í Danaveldi

;

þengill kom þar annarr engi

innan lands, svo at dæmi íinnist,

skciðr svífa úr hverju hrófi á vatnið brciða , storðar gandr4 jós sandi

um stcindu stálin 5 fyrir norðan Elfi.

1) skipsboröin. 2) reyndu. 3) bárur. 4) vindur. 5) iniíluðu stnfnnna.

') Ilínar logs 1 sviptilundr ! Dígla eldr2 var sénn á dýrðar skripíum 3
í segli

yfir dreka þínum; roðnir4 hausar tóku rísa. Eisur 6 þóttu brcnna af slcgnu

gulli Ullar farsG a skciða bróndumj unnar 7 fastiB rauð 9 flcsta rönd 10 yfir

glæstum ílota.

J) gulls. 2) gull. 3) liinum fögru uppdr.íttuin, sb. stöfuð spgl. 4) gylltir. 5) eldar.

C) skjaldar. 7) sjónr. 8) eldur=gull. 9) gjörði rnuðn. 10) skjöld.

2
) Hilmis kundr! er 1 (}>ér) héldut húfum á l.-ugi

2 norðan til jó'rmungrund-

ar 3 var sem ærin4 eldingfæri; öldum varp innanborðs. ^153^0^01^^0^011

vinda6 veglig flaust 7 und búnu segli; grundar vörðr! (J)ér) létuð gylltar

sýjur8 geiga9 at Eyrarsundi.

1) þ<í er. 2) sjó. 3) lnndsins , Dnninerlcur. 4) œrin = siór, 6) konungunenn.

C) stefna, 7) skipuin. ö) skipsborð, 9) svíía.
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rœsir! stýrfcut r5tt til jarbar

ríkilátr me& afla slíkan 1
.

Öllum þðtti, Eg&a stillir!

ægilegt, hinn vfóa frægi

,

Gunnar logs fyri græði sunnan

geigurþing vi& yí)r at eiga;

6ætta báfeu Sygna dróttinn

snjallráðan þik Danir allir

fyrfca gram, því at fegnir urfen

fjandmenn þínir lííi sínu 2
.

Errinn sendi ungan svarra

út í lönd á geima þrútinn,

aldri frðttub jöfra drottins

æfori ferí) af heimangerbum

;

allir tóku yppiþollar

unnartams fyri lægi sunnan

árablakks sern allvaldr væri

innanlands vit) ddttur þinnr'.

Rí&a frá ek úr borgum breiðum

bragna fjöld, af þínu magni

') |>ar er herskip frœgs hilmis Iágu á unnum í Danaveldi þótti himna eldr 1

renna alla leið upp af brciðum flota. Ríkilátr ræsir! (þér) stýrðut rétt

til jarðarj engi annarr þengill kom þar innan lends með slíkan afla, svo

at dæmi finnist.

1) lopteldur. * >.-•
,

?
) Hinn víða frægi Egða stillir! öllum fyri sunnan græði þótti ægilegt at

eiga Gunnar logs 1 geigurþing2 við yðr. Allir Danir báðu þik, Signa drott-

inn, snjallráðan fyrða gram, sætta; því at þínir fjandmenu urðu fegnir

lífi sínu.

1) sverðs. 2) orustu.

3
) Errinn 1 sendi ungan svarra? út í lönd á þrútinn geima*; (þér) fréttuð

aldri æðri fcrð af heirnangcrðum jöfra drotlins. Allir unnartams4 ára-

blakks5 yppiþollar6 fyri sunnan lægi 7 tóku við dóttur þinni sem (hún)

væri innaulands allvaldr.

1) liinn ötuli konungr. 2) konu. 3) sjó, 4) sjóvnns. 5) skins. 6) inenn. 7) haf.
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víba glöddust valskar þjóbir

varrar eldi, móti svarra;

síban kaus um sæmdar fúsa

snildar brubr, þann er eiga vildi,

Öfelings bræbr, af ybru rábi

æbstra manna, göfugr svanni 1
.

• •••••••••
Norbr líkar þer allt at auka

ybart vald um heiminn kalda,

gegnir munu því fyrbar fagna,

fjörnis álfr! und leibarstjörnu

;

þengill hefir þar annarr engi

allvaldr! en þú ríki haldit,

lengra reiba þjóbir þangat

þína dýrb, en röbull skíni 2 .

Allvaldr! dýrkast út meb Serkjum

innanlands af mildi þinni,

þjóbum líka þínir haukar y

þabra, allt meb Blálands jabri

;

víba hrjóta vegleg mæti

vægbarlaust af ybrum frægbum;

hollar prýba heiminn allan

hnossir þínar, mærbar tínir 1
3

') Ek frá bragna fjöld ríða úr brciðum borgum móti svarra; valskar þjóðir 1

glöddust viða varrar cldi
2 af þínu magni 3

. Snildar brúðr, göfugr svanni,

kaus síðan af yðru æðslra manna 4 ráði um sæmdarfúsa öðlings bræðr, þann

er (hún) vjldi ciga.

1) Sp.ínverjar. 2) gulli. 3) eptir þínni rííðstöfun, 4) eptir j ðar og æðstu manna rítði.

v
) Fjörnis 1 álfr2 ! þcr líkar at auka yðart vald um hciminn kalda allt norðr

und lciðarstjörnuj gegnir fyrðar munu fagna því. Allvaldr! þar hcíir

engi annarr þcngill haldit ríkl, en þúj þjóðir reiða 3 þína dýrð þangat

lengia en röðull skíni.

1) hjáhns. 2) herkonungnr. 3) illbreiða.

*) Allvaldrí (þú) dýrkast al' mildi þinni innanlands út með Scrkjum, allt með

BlAlands jaðri; þjóðum líka þaðra 1 þínirhaukar. Vcglcg mæti2 hrjóta víða

vægðarlausl3 af yðrum frjœgðumj mærðar línir4 ! þínar hollar hnossir

prýða allan hciminn.

1) |>ar. 2) veglegir gripir, 3) ósparl. 4) jnúlsnjalli konungr.
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'

5. Hákonarmál (með fornyrðalagi).

þessa drápu hefur Sturla ort veturinn 1263—64, þegar hann

fór aö rita Hákonarsögu. þaö lætur aö líkindum, aö Sturla haíi

langaÖ til aö keppa viÖ þá frændur sína Snorra Sturluson og

Olaf hvítaskáld, er báöir böföu ort kvæöi um Hákon konung og

Skúla hertoga, sem hann færir til vitnisburöar um viöburÖina,

eins og Snorri haföi áÖur gjört í sínum Noregs konunga sögum,

og hafí hann þvf ort þessa drápu, er hefur inni haldiÖ allt hiö

. merkasta úr æfi Hákonar konungs frá 1204, þangaö til 1250,

eptir friÖgerÖ viÖ Svíakonung. þessi HákonarkviÖa hefur veriÖ

sextug; hafa fyrstu 20 erindin veriö um fæÖing hans og flö'tta

fyrir Böglum (1—3. Fms. IX. 234—36), um þaö þegar hann var

tekinn til konungs 1217 (4— 6. Fms. IX. 265— 66), stríÖ viö Ribb-

unga (7., Fms. IX. 305), og hernaÖ á Vermalandi (8. og 9., Fms. IX.

355— 56). Allt annaö úr þessum kafla vantar, og þykir mjer

, líklegt aö mest af því hafi veriö um ófriÖ þann, er Ribbungar

gjorÖu í rfki Hákonar konungs, og strfö hans viÖ þá.

Annar hÖfuÖkafli drápunnar, sem líka hefur veriÖ 20 erindi,

segir frá viöskiptum Hákonar konungs og Skúla hertoga, frá því,

er Skúli ljet gefa sjer konungsnafn um haustiÖ 1239, þangaö til

hann var felldur um sumariö eptir, 1240, í þrándheimi. I þessum

hluta drápunnar er fyrst inngangur (10. og 11. er., Fms. IX. 464

—

65), þá um sigur hertoga yfir konungsmönnum á Láku (12— 13.
9

er., Fms. IX. 492— 3); um sigling Hákonar konungs austur til Oslöar

á hendur hertoganum um voriö 1240 (14— 16. er., Fms. IX. 502—5);

um bardagann íOslu (17—25. er., Fms. IX. 513—23); þar vann Há-

kon sigur en jarl flýöi ])á norÖur til þrándheims, og aö lyktum

(26. og 27. er., Fms. IX. 533) um fall Skúla þar fyrir konungs-

\ mönnum. í þenna kafla ætla jeg aö ekki vanti nema 2 erindi.

þriöji hluti drápunnar hefur og veriÖ 20 erindi
,
þar af eru

til 15. Hin lOfyrstu erindin (28-37., Fms. X. 18—26) eru um
vígslu Hákonar koimngs, og ætla jeg aÖ þar vanti ekkert í. Hin

5 seinustu (38— 42., Fms. X. 36—40), cru um ferÖ Hákonar kon-

ungs til Elfar á fund Svfakonungs
,
og ætla jeg aö þau 5 erindi,

sem þar vanta, haíi veriÖ um friÖgerÖ og mægÖir þær er þá voru

stofnaöar milli Hákonar konungs og Birgis jarls.

pá hefir í ætt tírar höföi:

öÖlingr drepit er framráÖs

Tryggva niÖs flýja þurfti
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Ynglings barn

fyrir ófrioi 1
.

En lofoungs

leita fóru

á Upplönd

átta sveitir

Bagla lios,

búnar ró*mu,

ef þær fylki

finna mætti .

Haffei Kristr

of konungs efni

hulios hjálm,

heilli góou,

þá er allvalds

úr dfrioi

frægoar son

fagnandi kom 3
.

Bar tállaust

tvinnan blóma

aldinvior

einu sumri,

ok ókalt

útifuglar

jöndvert ár

urpu tysvar 4
.

þá er allvaldr

vio jöfurs nafni

tírar gjarn

of tekit hafoi,

ok hans gipt

hæstrar tírar

vegi valin

vaxa knáoi 5
.

Sá hverr maor

at höfuoskepnur

fylkis tign

fagna vildu

göfugláts,

gjálfri kringbum

á vindkers

') Öðlingr hefir f)á drepit lírar 1 höföi í œtta Tryggva niðs3
, er barn fram-

ráðs Ynglings4 þurfti ílýja fyrir ófriði.

l) frægöar. 2) homun Iiefir kippt i kyn, 3) Ólafs Tryggvasonar, 4) konungs

J>. e. Hiíkon.

9
) En átta sveitir Bagla liðs, búnar rómu, fóru á Upplönd (at) leita lofð-

ungs, ef þær mætti finna fylki.

3
) Kristr hafði' huliðshjálm of konungs efni ,

góðu hcilli, f>á cr frægðar

son allvalds kom fagnandi úr ófiiðí.

1) = hjelt.

*) Aldinviðr bar tállaust 1 tvinnan blóma (á) cinu sumri, ok útifuglar urpu

tysvar ókalt öndvcrt ár.

1) eílaust.

b
) J)á er tírar gjarn allvaldr hafði of tckit við jöfurs nafni, ok hans gipt,

valin vegi hæstrar tírar', knáði vaxa.

1) valin á vegi Iiinnar æðstu fr;cgðar = sem leiddi hann (il hinnar seðslu frægðar.
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vfóum botni'. Vprma hvo,

P*<?)Av
*

Y Cl IIIC* MJ u^^Udl
j

ok svipgárr

Lögftu til selju rakki

litlu síðarr um gar&shlið

öblings menn grenjandi f<5r 4 .

OqIii lifpinv •

ok þar stökk þat er skröklaust

fyri stálhvötub at Skuli var

á glapstig frægðar ma&r

grýtlinga lií)
2

. í frömu lííi,

þ<5 at hvarbrigí)

á hann sneriVara landráö

litlu goldit aldar gipt

vifc allvald au&nu hveli 5
.

austan Markar:

þá er loffeungr þá er ofrausn

leystan hafbi öfgu heilli

elris garm, randa rjdbr

eski mettan 3
. reisa knátti,

ok ólágr

Svalg hvert hus jöfra bagi

heitum munni öblings nafn

vi&ar hundr á Eyrum tðk 6
.

') Hvcrr maðr sá, at höfuðskcpnur á víðum gjálfri 1 kringðum vindkcrs*

botni 3 vildu fagna tign göfugláts fylkis.

1) hafi. 2) lopts. 3) jörðu.

2
) Ö<Mings rnenn lögðu litlu síðarr til Oslu bæjar, ok grýtlinga' lið stökk

þar á glapslig'2 fyrir stálhvötuð 3
.

1) víkingn. 2) tv/strn'iist. 3) hermnnnskenning = konunginmn.
3
) Landráð við allvald austan Márkar! vaia goldit lillu; þá cr lofðungr

hafði lcystan clris garm2
, mcttan eski 3

.

1) i Verinnlandi. 2) elris garmr, viðnr hundr = eldur. 3) eskivið.

4
) Viðar hundr svalg heitum munni hvcrt hús Verma byggðar, ok svipgárr 1

selju rakki2 fór grcnjandi um garðshlið.

l) sviphniður, skjólur. 2) = viðar hundur.
5
) ^ai cr skröklaust, at Skúli var frægðarmaðr í frömu lífi

,
þó at hvar-

brigð 1 aldar gipt2 sneri á hann auðnu hveli 3
.

1) hvikul. 2) gœfn. 3) hjóli.

ð
) J>á cr randa rjóðr knátti reisa ofrausn 1 öfgu2 heilli, ok ólágr jöfra bagi 3

tók öðlings nafn á Eyrum.

1) gjörðist of stúrhuga. 2) ölugu, illu. 3) jnótstöðuinaður.
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Stóft dfrfór

af afarmenni

innanlands

öllu fólkí

;

þá er Ynglingr

anstr á Láku

sverfca seib

ura sainit hafói 1
.

Ok viggjálfr

vaxanda lét

tílfa ár

ok ara ferfcar

valdan vetr

til vápnþrirau

of vígskátt

vísa ríki 2 .

Lagbi rösk,

en risu laukar,

hilmis ferÖ

hendr at reipum;

en hdnskriptr

hreggi blásnar

fylkis til

frama greiddu 3
.

Ok <5fár

austr meS landi

snekkju brandr

svífa knátti

gulli glæstr

und göfugmenni;

varat aubligr

allvalds floti4 .

Skri&u hafrökn

und höfubsmanni

inn í botn

OslufjarÍJar,

þar er vegstdr

fyri vígli&i

Skúla öld

of skipat haffci 5
.

Gekk allvaldr

und ýgis hjálmi

megin mildr

1
) Ollu fölki innanlands stóð ófriðr af afarmcnni, þá er Ynglingr hafði um
samið sverða seið' austr á Láku.

1) orustu.

2
) Ok viggjálfr 1 lét ár úlfa ok ara ferðar- (fara) vaxanda of vfgskátt9 vísa

ríki (um) vetr, valdan til vápnþrimu 4
.

1) mannkenning. 2) innnnfall. 3) herskiUt. 4) orustu.

3
) Rösk fcrð 1 hilmis lagði hendr at reipum , cn laukar2 rlsu j en (mcnn)

greiddu húnskriptr3
, blásnar hrcggi, til frama fylkis.

1) llokkur, lið. 2) siglutrjen, 3) seglin.

4
) Ok ófár gulli glæstr snekkjubrandr knáttí svífa und göfugmenni austr

mcð landij alhalds floli varat auðligr 1
.

1) eyöilegur eða þunnskipnður.

a
) Hafrökn 1 skriðu und höfuðsmanni inn í botn Oslufjarðarj þar er veg-

stór Skúla óld hafði of skipat vígliði fyri.

1) ikip.
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merkjum fyrri; Flugu hræleiptr

en gullsett at hjarar leiki

gnæfa knáttu geigurlig

vísa ve á Gauts himin;

of vala fólki 1
. en randálfr

rífandi fór

En þar fram böovar ský

fylgja knátti blóos eldingum 4
.

ræsis hirí)

rðmu stýri, Var laushendr

hildarfús, lofoa stýrir

á hliSar bá&ar, á bldoorrns

í gagnför beinu skapti,

greypra vápna 2
. en haldsamr

•

at hjararleiki

Ok inndrótt á geirtýs

elda kyndi grænni málu 5
.

böbvar týs

vib bauga renni, J>ar baugsegl

svá at eggfárs í brímis vindi

eisur stukku branda byrr

of ilflet blása knátti;

aurnis spjalla 3 . en hrælögr

') Mcgin mildr allvaldr gckk fyrri merkjum und ýgis 1 hj&lini; en gullsett

\é2 vísa knáttu gnæfa of vala fólki 3
.

1) ægis. 2) inerki. 3) lierliðinu,

2
) En hildarfús ræsis hirð knátti þar fylgja rómu stýri fram á báðar hliðar í

gagnför greypra' vápna2 .

1) griinmra* 2) í bardaganum.

3
) Ok inndrött 1 kyndí böðvar týs2 clda 3 við bauga rcnni4 , svá at eggfárs 5

eisur stukku of ilflct aurnis spjalla 7
.

1) hirðin. 2) Óöins. 3) Uðins eldur —sverð, kynda Óðins elduin = vega með sverð-

uin, berjast. 4) Skitln. 5) eggfa'r == ornsta, orustu eldur — sverð. G) jötuns,

7) vinarj illlet numis sp. — skjöldnnn, þ. e. sverðin glumdu a skjöldunuin.

4
) Geigurlig hrælciplr 1 llugu á Gauts2 himin 3 at hjarar leiki4 , cn randálfr

fór rífandi böðvar ský* (með) blóðs eldingum6
.

J) sverð. 2) Óðins, 3) skjöldinn. 4) í orustnnni. 5) skjöldu. G) sverðum.

*) Lofða stýrir var laushendr á beinu blóöorms 1 skapti, en haldsamr á grænni

geirtýs málu* at hjararleiki.

i) spjóts. 2) Óðins konu, jörð ; þ.er: hnldsnmur ú lnndinn, r/ki sínu.
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af hjarar borímm syngva knáttu

geigurligr har&a hvell

glymjandi fell
1

. hvössum munni

í herför

Reib bló&laukr ok höfubsmanna

á berum knerri Högna mans

örva áss, hlýrna dísir4 .

járni slunginn:

en gandreifc Nú man frægt:

grænna skjalda nokkvi síbarr

svölnis vegg í náreib

sleit á lopti 2 . á Ni&arbakka,

viÖ leygför,

Ok þar fell leggja knátti

feigum hausi rausnar líf

gjallar mans ríkr hertogi 5
.

greypri hendi

Fenris nipt Ok þar gekk

fylkis dolga á Gjallar bru

í hjörgöll ræsis mágr

heiptar blrf&i
3

. fyri ri&u sóttum

bauga bliks,

í>ar sigrhljdb er boÖar féllu

») Branda byrr 1 knátti þar blása baugscgl 2
í brímis vindi 3

, en gcigurligr

hrælögr4 féll glymjandi af hjarar borðum 5
.

1) sverða storinur. 2) í skjöldunn. 3) sverðs vindi, bardngnnum. 4) blóð. 5) skjöldum,

2
)

Blóðlaukr', slunginn járni , reið á berum knerri örfa áss2 , en gandreið

grænna skjalda3 slcit svölnis vegg4 á lopti.

1) sverð. 2) skipi TJIlnr = skildinum. 3) fljiígandi sverð. 4) skjöldinn.

a
) Ok Fenris nipt1

fcll
2

f>ar í hjörgöll 3 feigum hausi fylkis dólga heiplar

blóði (með) greypri hcndi Gjallar mans 4
.

1) Uel. 2) fnldnði. 3) orustunni. 4) IMóðguðnr nl. dnuðans hendi.

4
) Högna mans 1 hlýrna2 dísir 3 knáttu þar ok syngva hvössum munni harða*

hvcll sigrhljóð í hcrför höfuðsmanna.

1) Hildnr. 2) skjnldnr. 3) valkrrjur. 4) harðla.

ö
) Nú man frægt: ríkr hcrtogi knátti nokkvi síðar Icggja rausnar líf í ná-

rcið 1

, við lcygför2 á Niðarbakka.

1) í Hkkistu. 2) brennuna.
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elda vers Hörba grams

of afarménni 1
. meb himinskautum:

hversu Volsungr

Sií kom gipta veita knátti

af gubs syni sæmdar dag

yfir Hákon sinnar vígslu 4
.

heilli góbu

:

er allvald Nfc allvaldr

öflgrar kristni einu ranni

fyrirmaðr frægbar fólk

til fribar vígoi'2 . fleira valdi

austr né vestr

Ok geÖstdrr at ölskipan

á grams höfuö undir hreinvers

konungligt hvítu ræfri 5
.

kórðnii lét;
w

•

þá kom kappsnúinn þar gullker
x O

kardfnáli geiga knáttu
/ i ^ * «

•

L

»
—

,

-

_P^fc_| M V _t -fc

í Bjorgyn vini iull

at bobi páfa3
. í vina greipum;

en inndrdtt

En sii rausn allra meina

ríba knátti heilivágr

1

) Ok ræsis mágr gckk þar á Gjallar h t

ú

1 fyri riðu sóllum* bauga3 bliks1
,

er boðar vcrs elda 5 réllu of afarmenni.

1) Uelveg. 2) llogunn 3) skjalda. 4) sverðs. 6) l\afs loga þ. e. gulls.

2
) Sú gipla kom of guðs syni yfir Hákon góðu tieilll, cr fyrirmaðr Öflgrar

kristni 1 vigði allvald lil friðar.

1) kard/nítliiin.

3
) Ok geðstórr1 lct kórónu á konungligt grams höfuð; kappsnúinn kardínáli

kom [)á í Björgyn at boði pafa.

??Í*) kardfnáli.
n
;*f

1

';. ^,4Í ' • ' '^j^y'
4
) En sú rausn Hörða grams knátti ríða mcð himinskautum: hvcrsu Vols-

ungr 1 knáili vcita sæmdar dag sinnar vígslu.

lj konungur,

a
) Ne allvaldr valdi cinu ranni fleira frægðar fólk at Ölskipan, austr né

vcstr undir hvítu hreinvers 1 ræfri2 .

1) jarðar. 2) híiuni.

40
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til hjarta féll
1

.

Skaut vínfars

vísa mönnum

á gómsker

gylltu borbi,

hilmis hirí)

en hunangsbára

í ge&knör

glymjandi fell
3

.

Ok þar sat

seggja drottinn

gulli grimmr

á gjafstóli

;

þá hverr maor

at hringskata

þat er yrþjób

æskja kunni 3
.

J>ar rann upp

aliri þjdbu

mundar dagr

á mergs himin

;

skein armsói

jöfra stýris

vísa ferb

á vala gfundir 4
.

J>ar sjóomjöll

svífa knátti

bauga brjóts

af boga fjöllum,

haröa hrein,

hárri þjóöu

of gaglfárs

geigurs andra 5
.

Ok hafleyg

hauka ferjur

hcroimenn

hlabnar fiuttu,

dábumrakks

,

ok dígulsköílum,

af allvalds

ó*ska fundi 6
.

') Gullker full (af) víni knátlu gciga þar í vina greipum, en heilivágr allra

mcina' féll allri inndrótt2 til hjarta.

1) v/nið. 2) hirðinni.

a
) Gylltu vínfars' borði skaut á gómskcr mönnum vísa, en hunangsbára2

féll glymjandi i geðknör 3 hilmis hirðs

1) vi'nkers. 2) mjuðurinn. 3) brjóst.

a
) Ok seggja droltinn, grimmr gulli', sat þar á gjafstóli2 , hverr maðr þá

3

at bringskala þat er yrþjóð4 kunni a;.skja.

1) örhítur. 2) iniðlaði gjufuin. 3) þi'ði. 4) menn,

4
) Mundar' dagr2 rann þar upp á mcrgs himin 3

allri þjóðu; armsól4 jöfra

stýris skcin visa fcrð 5 á vala grundir .

J) handar. 2) Ijós = gullhringur. 3) arinlegg, 4) hringur. 5) konungs munnuin. 0) arinleggi.

ft

) Harða 1 hrcin sjóðmjöll2 knátti þar svífa harri þjóðu of andra3 gcigurs4 gagl-

fárs 5 af boga fjöllum 6 bauga brjóts.

1) mjú'g. 2) silfr. 3) skíði. 4) uttalcgs. 5) hauks ; skíði hauks = hendur. G) honduin.

°) Ok herðimenn 1 fluttu hauka ferjur2 hlaðnar haflcyg 3 ok dígulsköflum4 af

óskafundi dáðumrakks allvalds.

1) hraustir menn, kappar. 2) hendur sínar. 3) gnlli. 4) silfri.
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Mjök var frægt

þat er fara vildi

sigri sæmdr

til Svía fundar

grundar vorbr,

-góöu heilli,

á Randvers

remmiskíbum 1

.

Var leibangr

sem logi væri

gulli glæstr

of grams ílota;

þar er baugtungl

blikja knáttu

yíir háreib

hvert vib annat 3
.

En elding

ífla foldar

langa leib

lýsa knátti,

þá er loflig

litum skipti

himna sól

vio hafröbul 3
.

Svá var Elfr

öll at líta

glæsilig

sem á gull sæi

frægbar fdlk,

er flota þeysti

lofsæll konungr

Ljábhúsa til 4 .

Var gebsteinn

gauzkum manni

styrjar stund

í stall drepinn:

ábr ógnstdrr

játtab hafbi

Svía gramr

siklings bobi 5
.

') f>at var mjök frægt, cr sigri sæmdr grundar vönV vttdi fara, góou heiUi,

a Randvers2 remmiskíðum 3
lil fundar Svía.

1) kommgnr. 2) sjókonnngs. 3) sterknm skíðnm = skipnm.

2
) Leiðangr var gulli glæstr, sem logi væri of grams flota,* þar er baug-

tungl' knáttu blikja2 hvert við annat yÖr hárcið 3
.

1) skildir. 2) blikn, skínn. 3) hástokknm.

8
) En clding ífla' foldar knátti lýsa langa lcið, þá cr loflig himna sdl skípti

Utum við hafroðul 2
.

1) hnnkn; elding hnnkn jnrðnr = gnllið. 2) skein ií gnllið.

4
) ÖH Blfr var svá glæsilig at líta, sem frægðar fólk sæi á gull , er lofsæil

konungr þcysli flota til Ljóðhúsa.

ö
) Gcðsteinn' var drcpinn í slall2 gauzkum manni (um) styrjar stund, áðr

ógnstórr Svía gramr liafði játtað boði siklings.

1) hjnrtn, 2) bnrðist i brjósti.
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6. Brafnsmál (um Hakon gnmla).

þenna tvítuga flokk héfur Sturla ort um vesturferS Hákonar

konungs 1263 og hernab hans fyrir vestan haf, ef til vill: jafn-

mikiö til að halda uppi hreystilegri framgðngu Nor&manna þar

fyrir vestan hafifc, eins og til ab halda uppi minningu konungs.

þetta kvæbi er kvebib undir afar dýrum og örbugum hætti, enda

er þaí), eins og vib er afc búast, langtoiskildast af kvæöum Sturlu.

Ekki þykir mjer neinn efi á a& kvæbi þetta sje allt til, eins og

þab stendur hjer. Flokkur þessi stcndur í Pornmannasögum 10.

bandi 121. til 141. bls.:

Sóttu sóknhvattar

sveitir háleitan

geira glymstæri

glyggs or Finnbyggbum;

allt bar jarbbeltis

atistan sigrílaust um
gjálfr af Gautelíi

gætis hásæta 1
.

Öngr sá ormvengis

ótti vígdróttir

fleiri flugstæris

fleins í stafo einum

;

lukti lómblekkir

landa útstrandir

hríÖa herskíbum

harÖr, ok ranngaröi 2
.

Glumdi á gjálfrtömdum

Gestils skeibhestum

eldr of allvaldi

Ægi s na fn frægj um

;

skcin af skautvönum

skeiðum brynrci&ar

s<5l of sigdeili

snotran óþrotlig 3
.

Laust af lifeföstum

Ijósum valdrúsar

brims á bjarthimna

*) Sóknhvattar 1 sveitir sóttu hálcitan gcira glyggs glymslæri 2 úr Finnbyggðumj

allt jarðbcltis gjálfr a um bar sigrflaust4 gætis hásæta 3 austan af Gaulctfi.

1) sóknhvatnr— orustulivalnr. 2) herkonung. 3) Iiið gjiílfrnndi hnf. 4) vnr þnkiö

sigursælum skipum, þ. e. herskipuin. 5) konungsins.

2
) Öngr 1 ormvengis2 ótti 1 sá í einum stað fleiii vígdróltir flcinsflugstæris4 .

Harðr lómblekkir5 lukti úlstrandir landa (mcð) herskíðum hríða okrann-

garði r
.

1) engi. 2) gulls. 3) mnður. 4) herlconungs. 5) eyðir svika. 6) herskipum.

1) = rnndgnrði, þ. e. skjölduin, skjaldgarði,

3
) Ægis eldr 1 glumdi of narnrrægjum allvaldi á gjálfrtömdum Geslils2 skcið-

hcstumj óþrollig sól brynreiðar 3 skein ar skautvönum4 skeiðum of

snotran sigdc III*",

1) gull. 2) sœkonungs. 3) sverða sól, gull. 4)ge«lvönum ; eða =: skaiitvœnum, þ. e.

fagursigldum. 5) herkomuig.
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blómum vegljóma;

ferb var friÖskerbis

flokka áþokkut

lieims um bafstrauma

hringa eldingum 1
.
—

Leysti langrastar

landa stýrandi

beldum báfaldar

biífum bládúfur;

lýstist hrein hœstum

höfn af skipstöfnum

eldi álfoldar

auoar gldbrauoum 2
.
—

Fyrst t<5k fjörleystum

fróbr af Nes-])jó*oum

gjöld hinn grifcmildi

gætir norosætra;

öll var ógnfallinn

öld á stórveldum

hrædd vi& herklæddarx,

herbi böbgerbar 3
.
—

Helt hinn hrabmælti

Hringa víbþingabr

leibir lofskeibuin

leygs í Subreyjum

;

upp gaf alkeppnum

Engus herfengna

II fyrir ítrbóla

eybi dalreybar 4
.
—

Stób af stórrábum

stýri gindýra

ógn of urbvegnar

jarbir vestrgarba;

færbu hjálmhirba

hausa friblausir

jöfrar ósvífrum

ótta rándróttar 5
.
—

') Blómum brims vcgljóma* laust a bjarthimna af liðföstum Ijósum val-

drósar2 ; ferð flokka hringa friðskcrðis 3 um hafstrauma var áþokkut 1 eld-

ingum hcims.

1) vegligs Ijómn brims, nl. gullblce. 2) valkyrju ljósum — skjölduin, er festir voni

við skipið. 3) liins gjafmilda konungs. 4) «(þekk.

a
) Landa stýrandi lcysti 1 háfaldar* bládúfur3 laugrastar 4 hcldum húfum5

;

hrcin hö'fn lýstist glóðrauðum eldi álfoldar af auðarhæstum7 skipstöfnum.

J) klauf. 2) lia*faldaðar. 3) öldur. 4) sjáarins. 5) skipsiíðuin. 6) gulli. 7) ham-
ingjttmestutn.

°) Hinn griðmildi fróðr gætir norðsætra' tók fyrst gjöld af fjörlcystum2 Nes-

þjóðum; öll öld á stórveldum var hrædd við ógnfallinn 3 herklæddan

hcrði höðgcrðar4
.

1) Norpgskonungur. 2) sem greiddu gjald sjer til fjörlausnar. 3) ógurlegan.

4) lterkonung.

4
) Hinn haromælti víðþingaðr Hringa' hclt lofskeiðum^ leygs leiöir 3

í Suðr-

eyjom ;
Engus gaf upp hcrfengna 4

II fyrir alkcppnum cyði dalrcyðar ítrbóla 5
.

1) Noregskonun^ur. 2) veglegum skipuin. 3) sjóleiðis. 4) hertekna. 5) gulls

eyði = Iliikoni.

fi

) Ogn stóð af stórráðum Styri gindýra 1 oT jnrðir úrðvegnar vestrgarða2
;

friðlaúsir jöfrar færðu ósvífrum ólla rímdróttar 1
* hjálmhirðá hausa.

1) drekn, slcipn. 2) tfrðvegnnr ~ tírþvegnnr
j
ilrþvegnnr jaröir v# j

þvegnnr vesturgnrB*

líri, vestanstormn drili = Vesturlöndin. 3) vikingn.
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Gengu gefcstrangir

gætis vegmæta

sárs um Satíri

sunnan logrunnar;

söddu svartklædda

sndka dynflóka

bragnar byrgegnir

brands á Skotlandi 1
.
-

Ferb vann frioskerois

fræg ok úvægin

Bót af baugnjótum

breiba gubleibum;

hreyfoist hjör kleyfoan

hrafn of valtafni,

féllu fjandr stillis,

fleygs, í Su&reyjum 3
.

Brunnu biímanna

byggbir údyggbar

heitr var hafsætra

hallar lífgalli;

féllu fleinþollar

feigir svanteigar

subr af sæskíbum

sdttir herdrdttum 3
.

Bau& hinn böbfr<5&i

bragna sigrmagnabr

austan orrostu

optar spjótskoptum

;

þorbut þrekstærban

þegnar úfegnir

bjdrs vib blikrýri

berjast Utverja4
.

Drdgu dynsveigis

darra flugskjarrir

báta baugnjótar

breibar strandleibir

;

eyddu úhræddir

eyjar geirþeyjum

vegs í víbbyggbu

vatni herskatnar 5
.

') Geðst rangir s6rs logrunnar 1 vegmæta gætis2 gengu sunnan um Satíri

;

brands- byrgcgnír 3 bragnar söddu snóka 4 svartklædda dynflóka 5 á Skotlandi.

1) sverðrunnnr, herinonn. 2) eignnda veglegra hnossa. 3) lierk.cnir. 4) fugla.

5) kl.nedda svörtu fiðri, þ. e. hrnfnn.

2
) Fræg ok úvægin ferð friðskerðis vann breiða Bót af guðleiðum baugnjólum;

hrafn hreyfðist kleyfðan 1 fleygs'2 hjör 3 of valtafni4 í Suðrcyjum; fjandr

stillis féllu. .4
f" U.'íié i -

1) kloíinn. 2) vœngs, 3) sverð, þ, e. klóna. 4) valkestinuin.

8
) HafsaHra byggðir' údyggðar búmanna brunnu; hallar lífgalli

2 var heitr;

fleinþollar, sóttir svanteigar3 herdróttum, fcllu fcigir af sæskíðum suðr.

1) sjóhyggðir. 2) hiísa hani, eldur.. 3) sjónr.

4
) Hinn böðfróði sigrmagnaðr' auslan bauð optar orrostu spjótskoptum bragna2 .

úfegnir þegnar Útverja 1 þorðut4 bcrjast við þrckstærðan bjórs-blikrýri 5
.

1) sigursarli konungur. 2) hnrðist opt við menn. 3) Nesjninenu 11 Skotlnndi. 4) þorðu

ekki. 5) gullsrýri, konunginn.

*) Flugskjarrir 1 baugnjótar darra-dynsveigis2 drógu báta brciðar stiandleiöir;

hcrskatnar, úhræddir vegs 3
,
cyddu gcirþcyjum 1 cyjar í víðbyggðu vatni.

1) óílóttagjnrnir. 2) herkonungsins. 3) vegnr. 4) ineð orrustum, herskildi.
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Herbu herferbir

hryggs í stórbyggbir

víba vargfæbis

virbar gebstirbir;

fékk hinn fólkrakki

felli gunnspelli

öldum úkaldan

Aleinn lífdvalar*.

Mætti margfréttinn

miklum framstiklir

aufear uþjrjba

Inga gerningum;

leysti lábrostinn

lögr hin skautfögru

flaust or frónlæstum

festum bauglestis 2
.

Blés of böbftísa

bragna fjölmagnat

hregg á herbyggoum

hríbar brimskíbum

;

upp rak alkeppna

öld meb herskjöldu

grundar gjálfrundit

grand at Skotlandi 3
.

Sendi snarlynda

sverba blikskerbir

sveit hinn sigrmæti

síb til brynhríbar;

drap hina dulgreypu

drengja lof þengils

drdtt sá er dalgauta

dæmdi herr sæmda 4
.

Hlóbu hugprúbir

hrings at brynþingi

varir vegstðrum

virbar baugnirbi

;

fylldust fjörseldum

frammi valgammar, —
hverr man hringþverris

hefna? — aubstefni 5
.

') Geðstirðir virðar herðu víða herferðir í slórbyggðir hryggs vargfæðtVj

hinn fóikrakki* Aleinn fékk öidum úkaldari lífdvalnr felli
3

(í) gunnspelli 1
.

1) herinnnnsk. (= Aleins). 2) herdjnrfi. 3) dnuðn. 4) orustu.

2
) Margfréttinn framstiklir auðar 1 mættl miklum gjörningum úþjóða Ingaa

$

labrostinn 3 lögr leysti hin skaulfögru flaust bauglestis or frónlæstum festum4
.

l) Ilukou. 2) Skolnkommgs. 3) oldubrotniii. 4) Inudfestuni.

8
) Fjölmagnat hríðar hrcgg 1 bles of böðfúsa bragna á herbyggðum 7 brimskíð-

um 3
5 gjálfruiidiL' 1 grundar grand 5 rak alkeppna öld mcð herskjöldu upp

at Skotlandi.

1) gnldrnveðrið. 2) fjolskipuðum. 3) skipuin. 4) hvínnndi. 5) stormur.

4
) IJinn sigrmæti sverða blikskerðir 1 scnói sriarlynda sveit síð til brynhrtðar;

drengja herr, sá cr drap hina dulgrcypu2 dalgauta3
, dæmdi1

lof þcngils

sæmda.

1) Ilákon. 2) drnmblátu. 3) Skotn. 4) v/öfrægði.

5
) Hugprúðir varir hrings >irðar hlóðu 1 vegstórum baugnirði2 at brynþingi;

valgammar3 fylldust fjörscldum 1 auðstefni 5 frammi 6
; hverr man hefna

hringþverris ?

1) lögðu nð velli, felldu. 2) hinn frægn riddnm. 3)hra:fuglnr. 4) drepmun. 5) innnni,

þ. e. fylltu sig il hrsci luns drepnn riddnrn, C) í tftlöndum.
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Kvöddu kappstudda Beit at brynmótí

kæris Norbmæra brún í raubtunum

hölda hervaldir egg of údyggvar

hersar gunnvcrsum; aldar gunntjalda,

gekk hin gunnrakka ábr en egghvíbav

gætis hásæta undan víglundum

hirb at hjörstærbum skyndu skýþundar

hjaldri járnfaldin 1
. skozkir alþroskins 3

.

7. Dróttkveðin drápa um Hákon gamla.

pafo gegnir nærri furbu, ab Sturla skuli hafa kvebib svo morg

kvæbi um Hákon konung eptir ab hann var látinn , eins og hann

hefur gjört; og þab verbur varla skilife meb öbru m<5ti en ])ví,

ab honum hafi þdtt svo mikib kveba ab þessum hinum vitra og

aubnusama konungi, þegar hann var ab safna skilríkjum til sogu

hans, ab hann hafi ekki getab stillt sig um ab kvcba ab lyktum drápu

undirhinum vanalegasta hætti, sem drápurnar voru kvebnar eptir,

þab er ab skilja dróttkvebnum hætti, og drepa þar stuttlega á allan

hernab Hákonar konungs, til þess ab festa hann lesendum í minni.

Ab minnsta kosti byrjar þessi drápa ab segja frá hinum fyrsta

leibangri Hákonar konungs rnóti Ribbungum 1221, og endar meb

ab segja frá greptrun hans í Björgvin 1264; og þ<5 ab þab sje

aubvitab, ab lítib megi rába af þeim einu ellefu erindum, sem nú*

eru til úv drápunni, um innihaid hennar, þá þykiv mjer þó ekki

líklegt, ab þab sje hending ein er veldur því, ab aliar vísumar

sem til eru úr henni lýsa annabhvort hernabi eba árangri afhern-

abi konungs. Sjö fyrstu erindin eru um stríb konungs vib Ribb-

unga og hernab hans austur á Vermalandi; hib áttunda um hinn

fyrsta leibangur konungs til Danmerkur 1253; hib níunda um skiln-

ab Hákonar konungs og KristöTors Dana konungs eptir sætt þeirra

1257; hib tíunda um árangurinn af hinni seinustu herferb Hákonar

J
) Hervaldir hcrsar Norðmæra kæris' kvöddu kappstudda hölda gunnvcrsum 2

$

hin gunnrakka hirð hásæta gætis gekk járnfaldin at hjörslærðum hjaldrP.

1) Noregskonungs. 2) lögðu tll orustu víö Skoln. 3) oruslu.

a
) Brún egg beit of údyggvar aldar gunntjalda 1 at brynmóti i rauíUúnum 2

:

aðr en skozkir egghriðar skýþundar 3 skyndu 4 undan víglundum al|)ioskins\

1) brynju þ. e. herinenn. 2) & T/gvellinuin. 3) flkjnldn þundar = herinenn. 4) elumd-

uðu. 6) þ.e. Hrfkonnr.
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vestur um haf 1263, og lnb

erindi eru í 9. og 10. bandi af

Ern let austr til Vörnu

allvaldr skipum haldit,

TÍnfura vann rýrir

Ribbunga hlut þungan

;

ok óstiltan elti

örþingabr víkinga,

rönd klauf ræsir steinda,

reior á land af skeioum 1
.

Hóimreifear gekk hjálmi

Hörba valdr of faldinn,

enn sá er úthlaupsmönnum

aubmildr sakar gildi;

féllu fjandmenn stillis

,

fekkst tafn bláum hrafni,

en sigrgæbi síban

sumir skundabu undan 3
.

lefta um greptrun hans. þcssi

To rnmannasögu n um

.

Hljóp sá er hersum steypa

hyrgildandi vildi

ýgr frá aUvaids mági

járnsveims or þrándheimi

;

endr lét Erlings frændi

Upplönd farit bröndum;

stríð lutu stála meibar

stórþung af Ribbungum 3
.

Eim lék hyrr meb himni,

hljdp eldr í sal felldan,

vítt hykk ek þegnum þóttu

þéim markar böl sveima;

eybust allar þjóbir,

eibvandr, konungs reibi,

baugsendir raub brýndan

brand í Vermalandi 4
.

l
) Ern allvaldr lét haldit skipum austr til Vörnu, rínfura rýrir' vann2 hlut

Ribbunga þungan ; ræsir klauf steinda rönd, ok reiðr örþingaðr 3
clti

vikinga ósliltan' af skciðum.

1) gulls skeröir. 2) gjöröi. 3) kommgur. 4) JÍkaflega.

*) Auðmildr Hörða valdr 1
, sa cr cnn gildi2 úthlaupsmönnum 3 sakar,

gekk faldinn hólmreiðai 4 hjálmi5
; fjandmcnn stillis íéllu 5 blám hrafni

fékkst tafn 7
; cn s ðan skundaðu sumir undan sigrgæði 8

.

i) droltinn. 2) jólc. 3) v/kinguin. 4) onns þ. e. Fafnis, 5) ægishja'ljiii. 6) svó'rt-

i»n. 7) briíö. 8) konunginum.

a
) Ýgr1 járnsvcims hyrgildandi', sá cr vildi stcypa hcrsum, hljóp frá allvalds

magi 3 úr |>rándheimi$ frændi Erlings lct cndr farit Upplönd bröndum
j

stála meiðar (h)lutu stórþung stríð af Ribbungum.
%

i) ógurlpgur. 2) Iiennannsk. I>.
e. Si^urður Riblnmgur, sonur Erlings Steinvtggs

3) Skúla jarli, in;ígi komtngs (H.íkonar),

4
) Ilyrr' Ick eim* mcðhimnij cldr hljóp í felldan salj ek hykk þcim þcgn-

um þóttu markar böl8 svcima vittj allar þjóðir eyðust4 konungs reiði

5

eiðvandr baugsendir 5 rauð brýndan brand í Vermalandi.

1) eldr. 2) velti rejrk. 3) eldr. 4) = óuöust, óltu&ust* 5) þ. e. konuugr.
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Ríkr gaf hlenna hncykir

her þrungat Ribbungum

ógnar skýs í Oslu

eitt kveld meginsveitum 1
.

• • • •

Flokkr t<5k enn, sá er ekki

ógnmildr fribast vildi,

eptir dólgstríbi dauban

dábfinginn höfbingja.

Knutr réb bág at brjóta

böbtraustr vib gram hraustan

geystr, því at Gautar fýstu

gebbrábir landrába 3
.

• • • •

Vitr lfct virki brjðta

valdr norrænnar aldar

austr, þar er jöfrar treystut

ógnfusir, Ljóbhúsa.

þat veit ek, at gallt Gautum

göfugr oddviti jöfra,

þjó*b fökk ræsis reibi,

rán, gekk slíkt at vánum 3
.

• • • •

Rán gallt randa týnir

rdgstríbr Dönum síban,

fyrst kom fura lestir

fleyvangs til Ekreyja;

öld hfet gnógu gjaldi

gullstríbi þá síban

Iönd tðk lofbungr þrænda

libbáls at vebmála4
.

• • • •

Veitti virba drottinn

víkelds gjafir ríkjum,

gullsvipiir hlaut giptu,

göfugr Skánunga jöfri;

heim kom hilmir Rauma,

hvatir fundu þat skatnar,

ár meb öflgum tíri,

úlestr, ok veg mestum 5
.

• • • •

011 vann Egba stillir

}

) Ríkr hlenna 1 hneykir 2 gaf Ribbungum
,

ógnar skýs 3 nieginsveitum , eitt

kveld hcr þrungat4
í Oslu.

i) v/kinga. 2) hnekkír. 3) skjnldnr stórsveituin z: stórum heisveituin Ribbunga.

4) nlsókn ineð fjohnenni.

2
) Ognmildr flokkr, sá cr vildi cnn ckki friðast, tók dáðfinginn' höfðingja

cptir dauðan dólgstríði'. Röðtraustr gcystr Knútr réð at brjóta bág 3 við

hrauslan gram, því at geðbráðir Gautar fýslu landráða.

1) lirnnstnn. 2) lierink. Sigurð Ribbung. 3) keppn.

3
) Vitr valdr norrænnar aldar let brjóta virki Ljóðhúsa austr, þar cr ógnfúsir

jöfrar treystut 1
. ^at veit ck, at göfugr oddviti jöfra galt Gautum ránj

þjóð fékk rciði ræsis, slíkt gckk at vánum.

1) þ. e. þorðu ei.

4
) Rógstríðr týnir randa galt síðan Dönum rán ; lestir fleyvangs' fura2 kom

fyrst til Ekrcyja; öld hét þá gullstriði síðan gnógu liðbáls 3 gjaldi; Iofð-

ungr þrænda tók lönd at vcðmala.

1) sjunr. 2) eldn. 3) gulls.

*) Göfugr virða drottinn veilti ríkjum Skánunga jöfri víkelds 1
gjafir; gull-

sviptir2 hlaut giptu; hilmir Rauma kom ár3 heim úlcstr4 mcð öflgum

tíri ok mcstum veg; hvatir skatnar fundu þat.

1) gulls. 2) hinn örhíti konungur. 3) sneminn, 4) Iieill.

*
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aptr geirbrilar krapta

skjótt af skozkum drtfttum

skattlönd megingröndubs
j

reisti öngr vib yngva,

úlest fyrir haf vestan

rdgsækis varb ríki,

rönd vebrbobi Göndlar 1
.

þrim náttum kom J>r<5ttar

þinglilynr til Björgynjar,

ábr en allvald prúban

<5fs dynviSir grðfu;

margr stób máhna fergir,

mikit stríb var |)at, síban

lýba grams ylir leibi

lítt kátr meb brá váta 2
.

III.

FÁEIN ORÐ UM BREYTINGU þÁ ER Á VARÐ Á ÍSLANDI
þEGAR pAÐ KOM UNDIR KONUNGS VALD.

jpá var betra en nú fyrir Iöndum,

er fyrir baugum réð ok lengi man,

Brandr hinn örvi Hákon konungr

ok bur Skata 5 ok hans synir.

Sturl. III. 254.

47. Breyting á goðavaldinu.

f>ess er ábur getií), hvernig, jafnvel löngu fyrir Sturlungatíb,

tó*k ab gjörast breyting á goborbaskipun á landinu, og hefur þab,

ef til vill, legib eblilega í hinni upprunalegu stofnun þeirra.

Höfbingjar þeir sem byggbu landib voru höfbingjar hver í sinni

sveit; þeir gáfu mönnum sínum og öbrum, er seinna komu, bústab

í landnámi sínu, og var því mjög líklegt og eblilegt, ab þeir væru

sjálfsagbir til ab vera oddvitar hjerabanna. þeir og nibjar þeirra

') Egða stillir 1 vann skjóll nptr öll skattlönd geirbrúar krapta2 inegingrönd-

uðs 3 af skozkum dróltum
;
öngr göndlar vcðrboði 4

rcisti rönd við yngva 5
$

ríki rógsaíkis fyrir vestan haf varð úlest.

1) Hákon 1) skjaldnr grindnr. 3) herkonnngsins, nl. Mngnrísnr berfættn. 4) her-

innönr, 5) II<(koni konnngi

2
)

Jbióttar 1 þinghlyni 2 kom til JJjörgynjar þrim náltum áðr en ófs-dynviðir 3

grófu prúðan allvald
;

margr málma fcrgir4 stóð síðan litt kátr með váta

brá yfir leiði lýða gramsj þat var mikit stríð\

1) Óðtnl, 2) hermk, nl. lík Hílkonnr konnngs. 3) menn, 4) herinnÖnr. 5) hnrnmr.



626 STDRLA LÖGMAÐUIt ÞÓRÐARSON.

reístu hof, og byggbarmenn, cr sóttu helgistabinn , urbu því ab

greiba gobanum hoftoll. Eptir ab alþing var sett, ri&u gobarnir

til þings, til ab annast þar þarfir sínar og manna sinna, og þá

var þab einnig eblilegt, ab byggbarmenn styrktu þá í málum þeirra,

sumir mcb ab veiía þeim brautargengi og sunúr meb ab greiba

kostnabinn, |)ingfararkaupib. þetta var nú hin vanalegasta unclir-

staba til gobavaldsins. En ntS voru opt jafnbornir mcnn sem

seinna komu, og námu land í landnámi annara eklri höíbingja, og

sem þess vegna ekki höfbu jafnmikinn afla þar innsveitis, en

þessir menn áttu opt ríka frændur annarstabar, er þeir vildu heldur

þjóna, og þannig kcmur þá tilefni til laga þeirra hjá oss, er leyfa

hverjum ab segjast í þing meb hverjum goba sem hann vildi.

Af þessu leibir nii aptur , ab þegar cinhver höfbingi var mjög

ríkur, vitur eba harbfengur, þá drdgust ])ingmenn til hans; ljóst

dœmi cr í Njálu, þar sem fjöldi af þingmönnum Marbar Valgarbs-

sonar segjast í þing meb Höskuldi Hvítanesgoba sökum vinsœlda

hans. Rjett fyrir og um daga Sturlunga ber nu samt enn meira á

þessu, enda er })á svo margt er ab J)ví stybur, eins og talib er

hjer ab framan. Gobarnir hafa því haft hin æbstu vÖld í hjerabi,

þeir nefndu ddmcndur til ab dæma um mál þingmanna sinna, og

önnubust mál þeirra á alþingi, en hib æbsta vald yfir málum

manna á öllu landi hafbi alþingi og lögsöguinabur. Hverjum

manni var frjálst, eins og ábur er sagt, ab segjast í þing meb

hverjum goba er hanri Vildf, en ef þab var gobi í ö&rum fjð>'&w"g»>

skyldi lýsa því yflr fyrir lögsögumanni , er þá kunngjörbi þab á

alþingi, tala skyldi þingmaburinn og ábur vib gobann, og fá sam-

þykki hans til ab segjast í þing meb honum. þegar tveir áttu

goborb saman, skyldi hvor meb fara 3 ár, og skila svo af sjer

goborbi ab leib hábri. þegar einhver fjekk goborb annabhvort

ab gjöf, ebur hann keypti þab, gekk þab ab erf&um sem önnur eign;

cn ef ab hann varb utlægur, skyldu þribjungsmenn (þ. e. þeir sem

búa í því goborbi, því 3 voru goborb full í hverju þingi) eiga

goborbib, en þó skyldi virba þab ab íjeránsddmi. I tíundarlögum

Gissurar byskups 1096 stendur, ab ef mabur eigi goborb, þurfi

eigi ab telja þab til tfundar, því þab sje veldi en eigi fje.

Eptir ab Hákon gamli fdr fyrir alvöru ab reyna ab koma

Islandi undir sig, ber fyrst einkum á því, ab hann meb ýmsu

móti reynir til ab fá yfirráb yíir goborbunum. Hib fyrsta ráb hans

var ab cigna sjer arf Snorra Sturlusonar, er reyndar hafbi gjörzt
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hirbmabur hans , en var síban veginn eptir undirlagi konungs

sökum óhlýbni vib hann, og þó ab konungur kalli ekki algjörlega

til mannaforrábs Snorra fyr en 11 árum eptir dráp lians , hafa

hjerabsmenn þ<5 ekki þókzt liafa afla til ab halda hjcrabi fyrir

tilkalli konungs. 1250 fjckk konungur ráb yfir goborbum ))eirra

Sæmundarsona, Filippusar og Haralds, og eptir ab þorgils skarbi

hafbi náb völdum í Skagafirbi, játubu Norblendingar konungi hlýbni.

þegar Hallvarbur gullskdr fjckk ab síbustu Islendinga til ab ganga

undir skattgjafir á alþingi, sverja allir höfbingjar, þeir er goborbin

áttu, konungi eib, og er þab svo ab skilja, ab þerr hafa þá gefib

í konungsvald ríki þab og rjettindi þau, er þeir hölbu yfir þing-

mönnum sínum. Eptir 1262 voru ekki abrir orfenir eptir en

nokkrir af Oddaverjum, er Gissur jarl neyddi til ab ganga undir

konung eptir dráp þórbar Andressonar 1264, og sama árib svarbi

Ormur á Síbu, Ormsson Svínfellings, konungi skatt, og þorvarbur

þórarinsson fdr þá og utan á konungsvald. Breytingin sem verbur

fyrst á hjerabsstjóminni er því einkum sii, ab höfbingjar halda

hin fornu goborb sín sem sýslu af konungi.

48. Breyting á lögsagnarvaldinu.

Eptir hinni fomu lögbók Islendinga, Grágás, skyldu lögrjettu-

menn taka lögsögumann á alþingi í byrjun þings. LÖgsögumabur

var tekinn til þriggja ára, og skyldi hann á þeim þrem árum

segja upp alla lögþáttu, og þingsköp hvert sumar, hann skyldi

og lýsa sýknum manna ab lögbergi o. s. frv. Urskurbur lögsögu-

manns um hvab lög væru var drjúfanlegur, og þar sem vaíi þótti

á um, hvort eitthvab væri lögmætt, var ætíb úrskurbi lians hlýtt

orbalaust. Lögsögumabur fjekk fyrir starf sitt 300 álna vabmála

af lögrjettufjám hvert sumar, hann átti og allar sektir liálfar, er

dæmdar voru á alþingi fýrlr hvers konar þingvíti.

Eplir ab landib koin undir konung virbist ab su breyting hafi

orbib á lögmannstökunni , ab ábur var lögmabur löglega tekinn,

þegar gobarnir og abrir, sem í lögrjettu sálu, höfbu kosib hann

meb meiri hluta atkvæba, en nu skyldi hann reyndar kjdsa á al-

þingi, en konungur skyldi samþykkja kosninguna. Stundum sýn-

ist svo
,

fyrst eptir ab landib kom undir konung, ab konungur

hafi kosib lögsögumanninn, og alþing fallizt á þá kosningu, t. a. m.

1265, þegar Magniís konungur skipar Sturlu lögmann yfir allt

ísland, 1280 þegar Jdn Einarsson kemur ut meb lögbók og lög-
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sögu, og er svo aÖ sjá, aÖ landsmenn haíi fallizt á þetta, enda

höföu þeir báÖir áÖur veriÖ teknir til lögmanna af landsmönnum.

J>ar á móti lítur svo út, sem landsmenn hafi hrundiÖ þeim tveimur

lögmonnum norrænum, er komu út 1301, þar eb þeir fóru utan ári

seinna, svo aÖ þaÖ virÖist aÖ konungur haíi annaöhvort viÖurkennt

aö þeir væru eigi löglega kosnir, eÖa slegiÖ undan fyrir vilja

landsmanna, er voru fastir á því, aö enginn útlendur skyldi lög-

maÖur vera. $>ó" finnst hitt miklu optar, og svo aÖ kalla má ætíö,

aÖ landsmenn tóku sjer sjálfir lögmenn á alþingi. Hvort lögmenn

hafa veriÖ teknir um 3 ár eöa lengur eÖa skemur er óvíst; þ<5

þykir mjer Ijósast, aÖ þaö hafi fyrst um sinn ekki veriö lengur

en 3 ár, eöa ef til vill skemur. þess er hvorki getiÖ í Járnsíöu

eÖa Jónsbók, hver laun lögmaöur hafi. I JárnsíÖu stendur: uHver-

vetna þess, er þingmenn veröa víttir á alþingi, þá á þaö fje hálft

umboÖsmaÖur konungs, en hálft ])ingmenn allir". þessi helmingur

af ])ingvítum er nu einn hluti af hinum gömlu launum lögsögu-

mannsins, og þykir mjer því víst, aÖ umboösmaÖur konungs sje á

þessum staö sama sem lögsögumaÖur, ])ví engin líkindi eru til, aö

þessi hlunnindi heföu veriÖ tekin af lögmönnum til aÖ launa öÖrum

valdsmönnum koiiungs. Reyndar segir nu Jónsbók , aö konungur

eigi þenna helming af alþingisvítum , en þ<5 sýnist mjer ljóst af

því sem eptir kenmr, aÖ þau sjeu ætluÖ lögmanni til launa; þegar

segir: t4
En öll þingvíti, er til falla og eigi greiÖast á því þingi, þá

dæmi lögþingismenn aÖ greiöist á ööru þingi, og taki þá viÖ sýslu-

maÖur hver í sinni sýslu, og færi ])aÖ fje til Öxarárþings". En

hvers vegna skyldu sýslumenn fremur færa þessi konungsgjöld á

alþing en hin önnur, er þeir heimtu af konungs hálfu? þaÖ er

því auÖsætt, aÖ sýslumenn skyldu heimta þessi víti og færa lög-

manni
,

og kemur þaÖ vel saman viö Grágás, því eptir henni

var eindagi á siíkum sektum miÖvikudaginn í mitt þing annaö

sumar; og líka viö JárnsíÖu, er segir: aö ef menn vilji ekki

greiöa víti , skuli valdsmenn gjöra þaö hver úr sinni sýslu, og

heimta þaö aptur í hjeraÖi.

Lögrnannsvaldiö hefur breyzt mjög KtiÖ viö aö landiö kom
undir konung. I Járnsíöu er þess hvergi getiö, aÖ menn geti

skotiö málum sínum undan d<5mi þeim, sem dæmdur er á alþingi,

og í Jónsbókar þingfararbálki 9. kap. segir svo um þetta: uNú
skýtur nokkur sínu máli undan lögmanni og til Öxarárþings, þá

rannsaki lögrjettumenn innviröuglega þaÖ mál. Og þó þeim
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sýnist öllum sá úrskurbur, er lögmabur heftir gjört, vera ei lög-

legur, þá skulu þeir þ<5 ei þann árskurí) rjdfa mega. En rita

skulu þeir til konungs hvab þeim sýnist rjett í því máli, og slíkt

rannsak , sem þeir hafa framast prdfao þar um. því ab þann

úrskurb, sem lögmabur gjörir á, má engi mabur rjúfa, nema kon-

ungur sjái ab lögbók votti í m<5ti, ebur sjálfur konungur sjái, ab

annab sje rjettara, og þ<5 meb hinna vitrustu manna rábi og sam-

J)ykki ,
því ab hann er yíir skipabur lögin.

,) Lögmaburinn hefur

því, eptir ab konungsvald komst á Island, nærri því eins <5tak-

markab vald til ab þýða skilning laganna og dæma cptir þeim,

eins og hann hafbi á meban þjóbveldib stób, og líklegt er, ab þab

hafi aldrei eba mjög sjaldan borib vib, ab lögmabur dæmdi þann

dóm, er allir lögrjettumenn væru á m<5ti , eba sem væri á mðti

lÖgbók, svo ab kalla má ab Islendingar hefbu fullkomib dómsvald

meban þessu bofei lögbókar var hlýtt. þab er og svo ab- sjá á

rjettarb<5t Hákonar konungs Magnussonar, ab konungur hafi viljab

ab úrslit ddmsmála væru undir valdi landsmanna, þegar segir.

uEigi viljum vjer ab nokkur mabur megi skjóta máli sínu undan

lögmanni og sýslumanni, ab tálma meb því rjettindi manna, ef

skynsömum mönnum sýnist ab þeir fái yfir tekib". þab hafa því

varla í fyrstunni komib önnur mál undir konungs d<5m en þau,

sem lögmönnum þótti svo mikill vandi úr ab rába, ab þeir þóttust

ekki fá yfir þau tekib, svo sem t. a. m. voru stabamál og ef til

vill abrar deilur Arna byskups vib st<5rhöfbingja , eins og sjá má
af umkvörtun þorvarbar þórarinssonar um hve ógreibur Sturla

lögmabur þðrbarson var ab skera úr málum þeirra byskups 1277.

49. Stjórnarvaldið.

Gobarnir höfbu auk clómaravaldsins , á meban ab þjdbveldiö

st<5b
,

einnig haft hina æbstu stjórn um önnur sveitamálefni, hver

í sínu hjerabi. þeir lögbu lag á vaming kaupmanna, skipubu

útlendum mönnum á vistir, þegar þeir voru þar vetrarlangt, þeir

höfbu umsjdn meb heyafla manna og matbjörg, og til þeirra var

leitab rába, þegar hartvar í ári. þeir áttu frjálst ab kvebja þing-

menn sína til fylgdar vib sig bæbi til ab veita sjer á þingum

og til ab veita sjer vígsgengi; og á Sturlungatíb var hib síbasta

mjög kostnabarsamt fyrir landsmenn. þessi störf fengu nú reyndar

sýslumenn konungs þegar land kom undir konung, en í öllum ab-

almálefnum hafa þ<5 stórhöfbingjarnir einir haft úrskurbinn. þegar



630 STURLA LÖOMAÐUR ÞÓRÐARSON.

Hákon konungur hafbi gjört Gissur þorvaldsson ab jarli sínum

1259, og hann kom ut meb vald yfir Norblendingafjórbungi og

Borgarfirbi , auk ríkis þess sem hann átti á Suburlandi, er nábi

hjerumbil yfir allar þær sveitir, sem nu eru í Arnesssýslu, var

aíli hans mestur af landsmönnum
,

og hcfur hann án efa ætlazt

til, ab hann mundi einn skipabur yfir landib. En sökum þess ab

hann fylgdi slælega konungsmáli
,
og abrir höfbingjar voru meiri

libsmenn Hallvarbs á þiqgi 1262, hefur konungur fengib grun á

um trúnab Gissurar, og dregib því fram hlut Rafns, svo ab hann

gæti stabib Gissuri á sporbi. þab virbist reyndar, ab Gissur hafi

viljab vinna sjer aptur hylli konungs meb drápi þórbar Andrés-

sonar, þ<5 ab aftaka hans sýnist fremur liefnd fyrir íjörræbi þdrbar

vib jarl, en ab þdrbur haíi í nokkru viljab standa móti konungi,

en ekki virbist þ<5, ab Gissur hafi unnib aptur fullan trunab kon-

ungs eba hans manna. Gissur sat mjög í kyrrb þau ár, er hann

lifbi síban
,

og ætlabi ab ganga í klausíur, en andabist um veN

urinn 1268 í byrjun árs, og meb honum fjell nibur jarlsdæmi á

Islandi. Nokkrir fomir annálar segja reyndar frá, ab Aubunn

hestakorn, norrænn höíbingi, hafi verib settur jarl yfir Islandi

1286, en síban fara ekki fleiri sögur af honum, og í rettarbót

Hákonar konungs háleggs 1308 er svo ákvebib, ab í ríki Noregs

konungs skuli þaban af enginn jarl vera nema á Orkneyjum, og

finnum vjer ekki neinar sögur um, ab íslendingar hafi mælt þar

á mdti.

Arib eptir ab Gissur jarl andabist jáíubu Islendingar Magntísi

konungi þegngildi. I hinum fyrri lögum var þab ákvebib, ab víg-

sakarabili , sem sótti veganda til útlegbar
,

skyldi hafa hálft fje

hans, en hálft fjórbungsmenn
,

þeir er.sektaríje áttu ab taka ab

lögum, en þ<5 skyldi fyrst liika vígsbætur af fje hans. Eptir

ab íslendingar játubu konungi þegngildi skyldi vegandi, eptir Járn-

síbu, greiba þab, en þab var eptir norskum lögum 40 merkur.

í Jónsbók var sd linun á gjörb, ab ákvebib var, ab þcgngildib skyldi

einungis vera 13 merkur, og skyldi konungur þab taka af fje

ebur eignum veganda. Af fje veganda skyldu 12 skynsamir

menn löglega til nefndir af rjettaranum dæma slík gjöld, þ. e. bætur

eptir laga skilorbi, sem þeir sæju rjettilegast fyrir gubi eptir atvikum,

og málavextir væru til, erfingja hins dauba einum; en allar abrar

frændbætur og saktal skyldu nibur falla. En sökum hinna fornu

laga, er vottubu, ab fátækir frændur útlagans skyldu eignast allt
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hálft, er liann átti, þá var gjörb sú vægb á um óbótamál, ab

löglcgur críingi skyldi taka hálft vib konung, bæbi í föstu og lausu, en

þd meb því mdti, á& fyrst skyldi bætur af liíka, en ef minna hljó*p

af en þegngildi, þá skerbi svo fyrir hverjum (þ. c. konungi og

eríingjum) sem tala rennur til eptir fjármagni. En hvorki skyldi

konungur eba erfingi fyr taka fje mannsbana, og engan annan

eyri, cn ábur væru goldnar ailar löglegar skuldir, þœr sem fyr

voru gjörbar cn fje eiganda fjell í þá sök.

þab má nærri geta, ab Rafn Oddsson hafi í þetta skipti stutt

konungsmál cins og ábur. Hann fó*r þá samsumars utan til Noregs,

og cr þab því mjög líklegt, er tveir annálar segja, ab Magnús

konungur liafi þá gjört Jiann og Orm Ormsson hanclgengna menn

sína og skipab þcim allt Island, en ckki er þá neitt talab um, ab

Islendingar hafi farib fram á, ab nýr jarl væri skipaburyíir landib.

Ormur drukknabi sama ár á útferb, og hófst þá ríki þorvarbar

þórarinssonar um hinn eystra hlut landsins, og 1273, þegar höfb-

ingjar voru erlcndis ab útkljá um stabamál, Ijet Magnús konungur

þá Rafn og þorvarb sverja hvorn öbrum trúnabareiba og fjclags-

skap
,
og skipabi þeim allt Island til stjðrnar undir hans valdi.

í><5 ab nú reyndar megi sjá af brjefi þorvarbar til Magnús kon-

ungs 1277, er hann segir: aá þingi voru í sumar rjebu þeir Rafn

og byskup^, ab grunn hafi verib vináttan milli þeirra Rafns og

f>orvarbar, því byskup var um þab leyti hinn mesti úvinur þor-

varbar, þá hjelzt þó gdbur fribur í landinu, og á þessum árum

ber ekki neitt á, ab frekari heimtur hafi verib gjörbar vib lands-

menn en lög stóbu til.

Eptir ab konungaskiptin voru á orbin, og Jónsbúk lögtekin,

eins og síbar skal greint, hófst ágreiningur sá hinn mikli milli

klerka og höfbingja í Noregi, er aptur kom á stab stabamálum

á íslandi. í þessum málum áttu þeir Árni byskup og Rafn frá

1283, og spörubu hvorugir alls konar brögb til ab koraa fram máli

sínu, en á meban lcikmenn höfbu yíirhönd í Norcgi varb Árni

byskup ab svcigja til. þorvarbur var alla þcssa stund crlcndis,

og kcmur hann því ekkert vib stabamál meban ab þau eru áköfust.

1286 kom út Gubmundur prestur Hallsson meb konungsbrjef, cr

stefndi fólki af Islandi til leibangurs, og skyldu 40 fara úr hverj-

um fjórbungi, og flutti Arni byskup þetta mál meb Gubmundi,

til l>ess ab ávinna sjer meb því hylli konungs , en Rafn tðk því

41
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máli seinlega, og varö því ekki af utanferí) landsmanna. Annaí)

sumar eptir komu þeir út meb konungserindum : Olafur stallari

Ragnhei&arson og Sighvatur Hálfdáriárson, og dr<5 Olafur mcir taum

Árna byskups á þingi um stafcamál, en Rafns, lauk svo, aí) þeir

skyldu bábir utan fara, byskup og Rafn
,
og bera málin undir

konungs ddm og erkibyskups; f<5ru þeir sífcan utan, og andafoist

Rafn (1289) áöur þeim máíum væri lokiö. Eptir andlát Rafns tóku

leikmenn a& bífea hvervetna ósigur fyrir klerkum í staðamálum,

enda cr svo ab sjá, sem þorvarfour þórarinsson , er þá var rík-

astur eptir Rafn, hafi ckki ncitt gengib í málifc. Og ab sfóustu

lyktu&u þau meb brjeíi konungs 2. maí 1297, er ákvafc, aí) þær

jarbir í Skálholts byskupsdœmi, sem kirkjur eiga allar, skuli vera

undir byskups forræði, en þær sem leikmenn eigi hálfar cöur meir,

skuli leikmenn halcla, með þvílíkum kennimannaskyldum , sem sá

hafí)i fyrir skilfó, er gaf, en lúka af ekki framár.

jþorvar&ur þörarinsson andafeist 1295. Eptir lát þeirraRafns

er ekki fyrst um sinn getií), a& konungur hafi sett neina höffeingja

einn eímr íleiri yfir landii)
;
reyndar segja annálar, a& Gubmundi

nokkrum skáldstikli Iiafi veriö skipaöur NorÖlendingafjórfeungur

1296, en bæf)i stendur þaS í fáum annálum, og hans cr hvergi

annarstaöar getib, svo aö ætlandi er, ef til vill, ab hann hafi verib

Norbmabur, en haldizt ekki vib á Islandi. Nokkur ár eptir 1300

rak norskur vildarmabur, Álfur ur Krdki, konungserindi á íslandi,

og f<5r mcí) margar fáheyrfear beiftslur, en landsmenn gjörðu í

sfóasta skipti absúg afe honum , svo afe hann varí) ókvæfea fyrir

hræbslu sakir og d<5 skömmu sfóar, en landsmenn ritu&u móti

boðskap hans hib næsta sumar. Eptir þab voruhinií æbsttt höfft-

ingjar á landi optast Islendingar, meban fsland var í sambandi

vib Noreg cinan.

50. Gamli sáltmáli.

þó aí> íslendingar, eins og áöur er getifc, gengju til hlýími

vfó Hákon konung, og sværu honum skatt á alþingi 1262 fyrir

flutning Hallvarbar og flestra íslenzkra höf&ingja, gáfu þeir sig

þó ekki upp eins og hertekin þjcfó, heldur gjörbtt þann sáttmála

viö konung, ab þeir skyldu sýna honum hlý&ni og grefóa honum
skatt, ef ab hann hjeldi þá skilmála, sem játaí) var móti skattinum.

Sáttmálinn og skilmálar þessir eru þannig:

„I nafni föbur og sonar og heilags anda var þetta játaö og

samþykkt af öllum almuga á íslandi me& lófataki:
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Vjer bjóímm virí>uglegura herra Hákoni konungi hinum kórón-

aða vora þjónustu, undir þá grein laganna, sem saraþykkt er milli

konungd(5msins og þegnanna, cr landiö byggja. I fyrstu grein,

aí)vjer viljum gjalda konungi skatt, og þingfararkaup sera lögbók

vottar, og alla þegnskyldu, svo framt sem haldib er vif) oss þaf)

móti var játab skattinum:

1. aí) utanstefningar skyldum vjer cngar hafa, utan þeir menn
sem dæmdir vcr&a af vorum mönnum á alþingi burt af landinu*

2. af) íslenzkir sjeu lögmenn og sýslumenn hjer á landinu,

af þcirra œtt sem aí) fomu hafa goöorftin upp gefií).

3. a& sex hafskip gangi til Iandsins á hverju ári forfallalaust.

4. Erf&ir skulu upp gcfast fyrir íslenzkum mönnum í Noregi,

hversu lengi sem staöib hafa, þegar er rjettir arfar koma til eímr

þeirra umbof)smaf)ur.

5. landaurar skulu og upp gefast.

6. skulu slíkan rjctt íslcnzkir menn hafa í Noregi , sem þeir

hafa beztan haft.

7. af> konungur láti oss ná fri&i og íslenzkum lögum, eptir

því sem lögbók vor vottar, og hann hefur boöif) í sínum brjefum,

sem guf> gcfur honum framast vit til.

8. jarl viljum vjer hafa yfir oss, me&an hann heldur trúnaf)

vif) yf)ur en frif) vif) oss.

Halda skulum vjer og vorir arfar allan trúnaf) vib yf>ur,

mef)an þjer og ybrir arfar haldif) trunaf) vif) oss og þessar sáttar-

gjörbir, en lausir ef rofin verfmr af yf)varri hálfu af) beztu manna

yfirsýn 1 * 1
.

þetta er nú samningur sá, er Islendingar gjörbu vif) Noregs-

konung, og œtla jeg eflaust af) hann sjc gjörfmr 1262, og sje hinn

sami, scra um er getif) í Hákonarsögu, 311. kapítula. þaf) er margt,

er mælir fram meb því, af> þetta sje hinn upphaílegi samningur;

fyrst, af) Islendingar kvefta svo aí) orbi: af) þeir bjóf>a Hákoni

konungi hlý&ni sína og þjónustu
,

því árif) eptir fór hann

vestur um haf og andaBist í þeirri ferf). Annaf), sem sýnir af>

samningur þcssi er gjörbur á hinum fyrstu árum eptir af) sam-

band hófst vif) Noreg, er skilmáli sá, er Islendingar gjöra, af) þeir

vilji hafa jarl yfir sjer, því auösœtt er, aÖ sá skilmáli er gjörbur

me& ráfei og framkvæmd Gissurar jarls, á mef)an styrkur hans

') Lovsamling for Island, I. b., II. bls.
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var sem mestur, því hann hefur álitiö, eins og líklega rjett hefur

veriö, aö landiim væri þaö hollast, aÖ einn maÖur væri skipaÖur

yfir landiö meö þeirri nafnbðt, er veitti þau völd, aö ekkert væri

æÖra nema konungur sjálfur, viÖlíka og voru Orkneyja jarlar, og

llallvaröur hefur gengiö aö þessum kosti eins og ööru, af því ai>

tvísýnt var aÖ konungsmál hefÖu fcngiö framgang á alþingi, cf

hann hefÖi ekki slakaÖ svo mikiö til viö jarl og aí)ra höföingja,

aö þeir hafa haldiö aö konungsvaldiÖ yröi þeirn Ijcttara en síöan

reyndist.

I sáttmálanum slendur, aÖ íslcndingar skuldbinda sig til aö

gjalda konungi skatt, og þingfararkaup scm lögbók vottar. Is-

Icndingar höfÖu um langan alclur grcitt þingfararkaup, og er til-

greint í Grágás hverjir þab skuli gjalda, en ekki hve mikib þaí>

skuli vera, enda þykir mjer líklegt ab þaö hafi veriÖ misjafnt,

eptir því hve marga menn goöarnir kvöddu til þingreiöar. ís-

lendingar játu&u nú konungi þessu þingfararkaupi, eins og líklegt

var
,
því þegar konungur skipaÖi þinginu ])á var allsanngjarnlegt

aÖ hann tæki þingfararkaupin
,
og gyldi þar af þeim, er hann

kvaddi til þings, og sýslumönnum sínum, en mjög dsýnt þykir

mjer, aö skatturinn, sem til konungs fdr, hafi í fyrstu veriö annaö

en afgangur af þingfararkaupum
,

og aö minnsta kosti var þessi

skattgreiÖslan landsmönnum hentugust. J>aö er margt, er bendir

til þess, aÖ skatturinn hafi í fyrstu veriö óákveÖinn, bæÖi þaö, aÖ

þess er ekki getiÖ neitt í Járnsíöu hvaÖ mikill hann skuli vera,

og þd aö í Jðnsbdk sje ákveÖiÖ, aö skattur og þingfararkaup sje

í allt 20 álnir, og skuli konungur taka helming en sýslumaöur

helming, þá þykir mjer ósýnt, aö skatturinn haíi þá undir eins

veriö greicldur samkvæmt lögbðk, því í annáltim stendur 1306,

aö Ivar Hólmur kom lít meÖ konungsbrjef , er skipuÖu aÖ sýslu-

menn skylclu hafa hálfan vísaeyri , eÖa 10 álnir, en áÖur höfÖu

þcir ekki nema 5; því annaöhvort hefur ekki þeirri skipun lög-

bókar veriö hlýtt, er bauö aö sýslumenn skyldu hafa 10 álnir,

sem þó er líklegt, eÖa skatturinh hefur veriö minni en lögbók

ákvcöur. þegar bændur ætluÖu aÖ leysa Gissur jarl undan kröfum

konungs meö því, aö gjalda konungi í einu fje fyrir allt tilkall,

cr konungur þættist eiga á hcndur honum
,
sagÖi Hallvaröur, aÖ

konungur vildi hafa hlýöni af feæYid'um og u slíkan skatt af landi,

sem þeim yröi sízt afarkostur í aÖ gjalda" (Sturl. III. 319), eöa eptir

Hákonarsögu:
((
slíkan skatt, sem þeir yrÖu ásáttir". ísamningnum



STUKLA LÖGMAÐUR ÞÓRÐARSON. 635

stendur, einsog áÖur er sagt, ckkcrt um, hvc mikill skatturinn

skuli vera, og í hinni fyrstu lögbók, er kom á Island eptir aö

landiö var komio undir konung, er ekkert talaö um skalt til kon-

ungs, en þar er aÖ eins til tekiÖ, aÖ þeir, sem valdsmcnn ncfna til

alþingisreiÖar, skuli taka kostnaö sinn af þingfararkaupum. Mjer

þykir því auÖsætt, aö breytingin liaíi einungis veriö sú* í fyrstu,

aÖ umboösmenn konungs hafa heimt þingfararkaup , eins og áöur

var greitt og goldiÖ þar af þeim, cr þeir kvöddu til þings, haft

sjálíir nokkuÖ af afganginum en konungur nokkuö
,

])angaÖ til

skattgjaldiö var nákvæmar ákveÖiÖ í Jónsbók, og í brjefum þeim

er ívar fór meö 130G.

Rjettindi þau sem Islendingar áskildu sjer í samningi þessum

eru mjög mikilvæg:

1. áskilja þeir sjer, aÖ þeir skuli ekki hafa neinar utanstefn-

ingar, utan þeir menn sem þeir sjálfir dæmi burt af landinu á

alþingi
;
þaö er meö öörum orÖum, aÖ þeir áskilja sjer æösta dóms-

vald, svo aö konungur geti ekki stefnt neinum af landinu fyrir

sinn dóm eöa höföingja sinna utan vilja landsmanna.

2. Hin önnur grein, er miÖar til aÖ halda hjeraÖastjórninni í

ættum hinna fomu höfÖingja, er og mikils vcrö, cnda var þess

von, aö höföingjarnir reyndu til aÖ halda nokkru af hinu forna

valdi sínu, og heföi þaÖ haldizt, cr áskiliö var um þetta, mundi

stjórn landsins hafa orÖiö ólíkt farsælli fyrir land og lýö. Eigi

var þaö heldur miöur áríÖandi, aö lögmcnnimir væru íslenzkir,

eins og líka var eölilegast, þegar alþingi átti aö hafa æösta

dómsvaldiö.

þegar alþingi gekk aö samningi þessum, batt þaö sig og

landsmenn í trúnaöi viö Norcgskonung, cn þó tók þaö bcinlínis

fram, aö samningurinn væri gjöröur eptir frjálsu samkomulagi,

og aÖ Islcndingar skyldu lausir, ef sáttmálinn væri rofinn af kon-

ungs hendi aö beztu manna yfirsýn. En þó aÖ þeir hjcldu nú aö

sjer mundi borgiÖ meÖ þcssum skilmála, þá rcyndist hann þó,

cins og viö var aÖ búast, mjög ónógur til þcss aö tryggja frelsi

Islendinga, því hvorki var til tekiÖ hverjir þessir beztu menn

væru, er skyldu hafa dómsorÖ í ágreiníngum milli konungdómsins

og þjóöarinnar, og ekki heldur ákvcöiö, hvar slík mál skyldu ut-

kljáö. Islendingar hafa aö líkindum ætlazt til, aö hinir beztu

mcnn sjálfra þcirra á alþingi skyldu kveÖa upp, hvort samning-

urinn væri haldinn eöa ekki, en þeir heföi mátt hugsa, eins og
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líka varb, ab þetta skilyrbi mundi ckki koma þeim ab miklu libi,

þegar konungsvaldib tæki ab gjörast ríkara á landinu, enda mátti

þýba skilyrbib þannig, ab Norbmanna höfbingjar skyldu mebfram

dæma milli konungs og Islendinga, og mundu þeir ætfó draga

fram konungsmál.

51. Lögleiðing Jónsbókar.

9

Alla stund meban Magnús konungur lifbi hjeldu. Islendingar

ab mestu rjettindum þeim, er ákvebin voru í gamla sáttmála, cnda

hefur Magnús konungur án efa verib mjög ástsæll af Islendingum,

og þcss vegna hefur þab verib, cptir brjefi því til Islendinga,

sem er inngangur Jdnsbdkar, ab höfbingjar hafa falife konungi á

hendur ab bæta lögbdk þeirra; en aubsjeb er þab, ab konungur

hefur rábgazt um vib Islcndinga þá cr voru vib, og er alllíklegt

ab utanferb þeirra Rafns, Sturlu og þorvarbar þórarinssonar, 1277,

hafi verib til þess ab vera rábaneyti konungs, er skipa skyldi

nýja lögbók, og ab hún haíi verib ígjörb þangab til Magnús kon-

ungur andabist 1280.

Eptir ab Magnús konungur Hákonarson var andabur, og

Eiríkur sonur hans, er síbar var kallabur prestahatari, var kominn

til ríkis, voru þeir sendir tilíslands: Lobinn lcppur, norskur vild-

armabur, og Jdn lögmabur Einarsson, meb hina nýju lögbók, er

Magnús konungur hafbi gjöra látib, og f<5ru þeir þingum um land

um haustib, og Ijetu sverja Eiríki konungi Iand og þegna hvar

sem þeir fdru. Næsta sumar á alþingi
,
þegar lögleiba skyldi

lögbók, ber fyrst verulega á því, hversu ríkt konungsvaldib var

orbib. J>ví þd ab Islendingar hafi án efa verib teknir til rába-

gjörbar af Magnúsi konungi, og þd ab landsmenn hefbu skilmála-

laust falib honum á hendur endurbdt hennar, var þd allmart í henni

cr mönnum líkabi ekki, þegar þeir tdku ab kynna sjer bdkina um

veturinn, og höfbu því klcrkar, handgengnir menn og bændur komib

sjer saman um ab lögleiba ekki þær grcinir í bdkinni , cr þdttu

vera of frekar og miba til ab hnekkja frelsi landsmanna, og var

Árni byskup og Rafn í broddi fylkingar. Árni byskup hafbi,

eptir ab Jdn erkibyskup dæmdi stabi af lcikmönnum undir klcrka

1273, á marga vegu aukib vald kenniddmsins , einkum eptir ab

hann hafbi fengib kristinnrjett sinn hinn nýja lögtekinn 1276, cn

í lögbdk voru margar greinir, er skipubu þeim málum undir kon-

ung, er Jdn erkibyskup, og Árni byskup eptir bobi hans, þdttust
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hafa vald yíir. fegar iuenn báru frain í lögrjettu greinir þær,

er hverjir um sig höffeu gjört móti lögbókinni, gjörbi Lofeinn, er

verib hafbi í niörgum sendiferbum fyrir konung lil útlanda, og

var því hinn stærsti og djarfasti, sig hinn reibasía, ab búkarlar

gjörbu sig svo digra, ab þeir hugbu ab skipa lögum í Iandi, þeim

er konungur átti einn saman afe rába, og kraffei afe menn játufeu

allri lögbókinni greinarlaust
;
og þegar hverjir svörufeu fyrir sig,

afe þeir mundu eigi gjöra þafe, afe tapa svo frelsi landsins, svarafei

Lobinn , afe þeir ættu fyrst ab játa bókinni og bifeja sífean kon-

unginn og ráfe hans miskunnar um þá hluti, er naufesyn þætti til

standa; eptir þafe Ijet hann lesa konungsbrjef , er baufe afe láta

lögleifea bókina, og kvafe þá reifei mundu sæta er ö&ru vísi gjörfeu.

þótt afe nú Lofeinn beitti þessum ofsa, haffei hann þó afe svo miklu

leyti rjett fyrir sjer, afe þegar landsmenn höffeu gefife bók í konungs-

vald, þá voru þeir líka skyldir ab taka þau lög, er konungur vildi

skipa, og hafa því handgengnir menn fylgt honum, svo afe þaí), þrátt

fyrir mótmæli byskups og bænda, varfe sá endir á umræfeunum

afe bókin var öll lögtekin, nema þeir kapítular sem handgengnir

menn vildu afe stæfeu til úrskurfear konungs og erkibyskups; Arni

byskup og 9 af hans mönnum stóbu þó enn á móti þegar þingi

var slitife, en þó varfe þafe afe lyktum fyrir ógnanir Lofeins, er stefndi

þessum 9 mönnum utan undir konungsdóm
,
og fyrir milligöngu

handgenginna manna, einkum Rafns og Jóns lögmanns , afe þeir

sættust Lofeinn og byskup, slökufeu hvorirtveggja nokkufe til um
þær greinir er milli voru, en lítife var tekife til greina af því er

bændur höffeu beifezt.

52. Alþingi.

þafe er auösjefe á gamla sáttmála, þó afe hann sje afe mörgu

leyti heldur ónákvæmur, og sum árí&andi atri&i í honum ekki tekin

nógu skýrt fram, ab bæbi landsmcnn og Hallvarfeur hafa gjÖrt sjer

allt far um afe draga fram sinn hlut, og hefur, ef til vill, þessi

keppni beggja málspartanna valdife því, afe skilmálinn varfe þannig

óskýr. þafe mátti því búast vife, afe konungar reyndu til afe auka

þar vald sitt, aí) minnsta kosti á allan löglegan hátt. þegar afe

konungur var búinn afe fá í sitt vald hjerumbil öll yfirráb þau

er gobarnir höfbu haft, var ekki vib því ab búast, ab nokkur ein-

stakur höfbingi vildi gangast í mót konungs málum, þar eb höffe-

ingjarnir höfbu völd sín og virfeingar af konungi; en þafe var al-
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þingi, er ábur hafbi haft híb æbsta löggjafar- og dómsvald, sem

einkum Yar færfc um a& vernda rjettindi landsins. Noregskonungar

sáu þab snemma, ab alþingi mundi cinkum verba sjcr orfitt fyrir,

og notubu því hib fyrsta tækifæri, er þeir gátu fengib, til ab rýra

vald þess. $>ab sem einkum studdi ab því, ab koma fram þessari

ætlun Noregskonunga, var þab, er konungar skipubu ný lög í

landinu því þó þeir fengju samþykki alþingis til þessa, þá var

þó breytt skipulagi þingsins á þann hátt í lögunum, ab þab varb

ekki eins fjölskipab, og hafbi því minna álit á sjer, en ábur hafbi

verib. I Járnsí&u, sem fyrst var löglcidd á lslandi, eins og ábur

er getib, var ákvebib, hvcrsu marga skyldi kvebja til alþingis dr

hverju þingi, og voru þab alls 140, og skyldi valdsmabur kon-

ungs nefna þá til þingrcibar. þó virbist nil, ab konungi haíi cnn

þótt þingib of fjölskipab, því í Jónsbók er tala þingmanna minnkub

hart nser um helming, og skyldu þeir eptir henni vera 84, og

var ákvebib eins og ábur, ab valdsmabur skyldi nefna þá og hve

mikil laun þeir skyldu hafa.

þó ab nú reyndar megi sjá þab á mörgu, ab áhuga lands-

manna á þinginu hafi farib mjög hnignandi, og þa& jafnvel svo,

ab landsmenn hætta um tíma ab halda alþingi , riímum 20 árum

eptir lögleibing Jónsbókar, og fara ab taka upp fjór&ungsþing,

þangab til konungur skipar þeim a& taka upp alþingi aptur, þá

varb þó sú raun á, ab þab var alþingi, sem gekk einlægt bezt

fram ab halda uppi frelsi og rjettindum landsins.

þegar ab Magnús konungur lagabætir, skömmu cptir ab hann

kom til ríkis, sendi Járnsíbu til Islands, til þess ab hún væri leidd

þar í IÖg, ber undir eins á því, ab mótbárur alþingis tálma ab

öllu leyti lögleibslu hcnnar, þangab til hún var lögtckin endur-

bætt á alþingi 1272, og þab fyrir fylgi landsmanna sjálfra. Eins

var um Jónsbók, og þab þó ab landsmenn hefbu gefib Magnúsi

konungi vald til þess ab somja hana, ab hún ekki fjekk neitt

lagagildi fyr en hún var vibtekin á alþingi, svo ab af slíku

má sjá, ab alþingi átti fulla hlutdcild í löggjafarvaldinu mcb kon-

ungi um allan þenna tíma. þegar Hákon konungur Magnússon

seinna (1301) ætlabi ab reyna ab sctja þar norræna lögmenn,

cins og ábur er getib, snjcrist alþingi þegar móti því, og scndi

umkvartanir sínar og þjóbarinnar til konungs bæbi um þab mál

og annab, er því þótti vera vanefnt af skilmálunum í gamla

sáttmála, og virbist ab konungur hafi tekib þær til groina, því
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ekki er síöan getiö norrœnna lögmanna. Eins gekk þaÖ þegar

Norömenn scndu Gunnar ráösvein til Islands eptir dauÖa Ilákonar

konungs (1319), til þess aö fá Islendinga til aÖ játa Magnusi dótt-

ursyni hans Eiríkssyni hlýöni, aÖ alþing kvaÖ landsmenn ekki

mundu sverja lionum trúnaÖ, nema hiÖ norska ríkisráÖ sæi ráö fyrir,

aö þeir fengju allt þaÖ er þeir þá krÖfÖust eptir gamla sáttmála,

og þegar annálar segja, aÖ Ketill hafi fariö meö konungs boÖskap

um Island áriö eptir, og aÖ Magnúsi konungi Eiríkssyni hafi þá

veriÖ svariÖ land og þegnar, þá er sjálfsagt, aÖ þaÖ hefur veriÖ

fyrir þá sök, aö landsmenn hafa þá fengiö þau urslit sinna mála,

er þeim hugnaÖist.

þannig var þá sii stjórnarbreyting komin á á Islandi , aÖ hiÖ

gamla þjdÖveldi var liÖiÖ undir lok
,
og Islendingar höfÖu sjálf-

viljuglega gcíiö sig undir vald Noregskonunga, er forfeöur þeirra

höfÖu ílúiÖ undan, þegar þeir byggöu Island, og eins og sjálf-

stjórnin hafÖi skapaö þar slíka menntun, aö ekkert land, er Norö-

manna þjóÖir þá byggöu, gat komizt til jafns viö Island, eins

hefur hiö ofsterka útlenda vald, er síöan smámsaman hefur dregiÖ

til sín alla stjóm yfir mállzm Islands, fremur en allt annaÖ tálmaö

framför þess, og leiöir af þessu, aÖ Islendingar eiga sífellt og af

alhuga aÖ keppast eptir, aö fá sem mestan þátt í stjórn sinni, og

aö þeir mega aldrei gleyma því, aö þeir eiga enn þann dag í

dag fulla heimting allra þeirra rjettinda, er þeir áskildu sjer

þegar landiö kom undir konungsvald.
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RITGJÖRÐ JÓNS GIZURARSONAR UM SIÐASKIPTA TIMANA,

MEÐ FORMALA OG ATilUGAGREINUM

eptír

J6n Sigurðsson.

í FOKMÁLANUM fyrir Biskupa-annálum J(5ns Egilssonar gat eg

þess, ao ein af hinum eiztu ritgjörbum um þá viftburöi, sem fylgöu

siðaskiptunum á Islandi, væri enn tiJ, og væri samin af Jðni Giz-

urarsyni á Nupi í Dýrafiröi. þessi ritgjörb er ab vísu ekki eins

merkileg einsog annálarnir, en þ<5 eru þar í mörg þau atri&i, sem

eptirtektar eru verb, og sum, sem vert er a?) bera saman vio frá-

sagnir annara frá þessum tímum. |>a& sýnist því ekki ótilhlý&i-

legt, a& ritgjörö þessi fylgi her ekki lángt á eptir annálunum,

sem eiga svo mart skylt vií) hana.

Björn á Skarosá segir allnákvæmt frá handtöku Ögmundar

biskups, sem hann heimfærir til ársins 1542, en sem í raun réttri

varð árinu ábur; þar sem Björn endar þessa frásögu, segir hann

(Annálar Björns á Skarðsá. Hrappsey 1774. 4to. i, 130): uHefir

þessháttar frásögn látií) uppskrifa sálugi herra Oddur Einarsson

eptir Egli nokkrum, ráfcvöndum, skýrum og skilvísum manni,

sem hefir veri& vel til aldurs kominn þegar þetta hefir til borift."

— Finnur biskup Jónsson heldur, afc þar muni Björn á Skarfcsá

hafa sé& eba haft fyrir sér einhverjar greinir, sem Egill Olafsson

(ætti afe vera: Egill Einarsson Olafssonav), faftir þeivra Egilssona,

hafi eptir sig látib, og sem hann scgir sé til í safni Arna Magn-

ússonar Nr. 215 í arkavbvoti, þ<5 a?> ónefndu nafni höfundarins

(uhic sine dubio sermo est de excerptis Egilli filii Olai, patris

Egillidarum, qvæ excerpta sine auctoris nomine adhuc in

bibliotheca Magnæana existunt Nr. 215 in Fol." Finn. Joh. Hist.

Eccl. Island. III, 202 not. a). — þess er til getib í formála fyrir ann-

álum Jóns Egilssonar (bls. 26—27), hvcrnig á þcssu muni standa,

og ao Björn hafi farib febgavillt á síra Jóni Egilssyni og föður

hans, eptir minni sínu; en eg get nú glögglega rakií) hvernig á

þessu stendur, og ab hverju leyti þa& sé rétt sem þeir segja frá:

Björn á SkarSsá og Finnur biskup.
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Oddur biskup Einarsson í Skálholti hefir, eins og kunnugt

er, látib rita mart um sína daga, og ritab sjálfur, þó mart af því

sé nu undir lok libib. Mest af því sem þá var samib, og snerti

ísland, var annafehvort gubfræbisrit eba sagnarit, og var þab eins

og vonlegt var, eptir því sem á stób á Islandi, ab sagnir um bisk-

upana yrbi abalefni í öllum sagnaritum. Mebal þess sem eptir er

af ritum þeim, sem samin hafa verib í tíb Odds biskups, er stutt

frásögn um nokkra Skálholts biskupa fyrir og eptir sibaskiptin,

sem er til á nokkrum blöbum í safni Árna Magnússonar á sívala

turni í Kaupmannahöfn , Nr. 236 í 4to, og er köllub þar: uum
biskup Stephán

,
biskup Ögmund, atrekandann um sibaskiptin og

abtektir í Vibey, Gizur biskup, Martein biskup etc." — I ritlíngi

þessum hittist ýmislegt, sem sýnir hvenær og hvernig hann er

tilkominn, og eru einkanlega tvær klausur, sem her skal geta;

önnur er þar sem sagt er frá alþíngisreib biskupanna Ögmundar

og Jóns Arasonar, og bruna dómkirkjunar í Skálholti
;
þar er þcssu

vib bætt (l, 6): uero nu 66 ár síban anno 1 .... þvf sá Egill sem

cg skrifabi þetta eptir var þá fjögra vetra, en nú 70". — Á öbr-

um stab, þar sem nefnd er utanferb Gizurar til biskupsvígslu og

áhlaupib á Vibeyjar klaustur (I, 9), er þessu vibbætt: uvar Egill

þá 17 vetra, en stendur nú á LXX: 1593". þar cr ekki eíi á,

ab þessi Egill sé sá hinn sami sem Björn á Skarbsá nefnir, og

þegar tímatalib er borib saman vib þab sem sfra Jón Egilsson

segir frá í biskupa-annálum
, þá er aubsætt, ab þessi EgiII muni

vera hinn sami Egill á Snorrastöbum , sem var fabir síra Jóns,

og hann segir sé fæddur 1523 (sbr. bls. 68). þab er þessvegna

líklegt, ab afskriptir af ritlíngi þessum hafi borizt út, og hafi Björn

á Skarbsá þekkt einhvcrja þeirra, og haft hlibsjón af henni ab

nokkru leyti í frásögn sinni frá sibaskiptunum á Islandi.

Finnur biskup hcíir þekkt ritgjörb þá sem cnn er til í Nr. 215

í arkarbroti í safni Árna Magnússonar, og fundib þar í mart þab

sem kemur saman vib þab rit er Björn á Skarbsá eignar Egli á

Snorrastöbum ;
því heíir hann haldib, ab hvorttveggja væri sama

ritgjörbin, en þegar hvorttveggja er borib saman, þá sjáum vér

ab þessi ritgjörb hefir tckib alla hina fyrri, nema sleppt því sem

lýsir höfundinum eba sýnir hvar og hvenær ritgjörbin sé samin,

og breytt einstaka orbum og atvikum; eru sumar af þeim breyt-

J
) i handritinu hefir vcrið slíilin cptir eyða fyrir ártalinu.
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íngum viljandi gjörbar, en sumar óvart, og ern þab ritvillur eba

lestrarvillur; sumstabar er óvart haldib ýmsu, sem átti vib í gömlti

ritgjörbinni en ekki þessari 1
. þarabauki er bætt miklu inní, og

fyrir þetta hvorttveggja er su ritgjörí) tekin hör sem abalritgjörbin,

en af hinni, sem er frá 1593, þótti mer einúngis þurfa ab taka

orbamun, þángab til ef ritgjörb þessi kynni ab verba prentub eins

og hun cr, annabhvort ein sðr, eba meb öbrum ritgjörbum frá tíb

Odds biskups, sem enn eru til.

Ritgjörí) þessi sýnir sjálf bæbi hver hana hefir samib, og

hvenær hörumbil hiín sé ritub. Ilöfundurinn nefnir sig sjálfur

meb þessum orbum (II, 3): uGizur þoriáksson (Einarssonar, bróbur

Gizurar biskups) .... giptist Ragneibi, dóttur Páls Jónssonar á

Reykhólum; þau áttu nokkur börn saman, hver tíng sálubust,

utan Jón Gizursson, sem þetta hefir upp skrifab, eptir

því sem hann hefir getafe því saman safnab eptir gamalla

manna skrifi og frásögn". þab er því aubsætt, ab höfundur

ritgjör&arinnar er Jón Gizurarson á Ntípi í Dýrafirbi, sonur Giz-

urar þorlákssonar á Niipi og Ragneibar, dóttur Slabarhóls-Páls

og Ilelgu Aradóttur lögmanns, Jónssonar biskups, Arasonar. Hönd

Jóns Gizurarsonar á Núpi er einnig kunnug, því hann hefir ritab

mörg handrit í safni Árna Magnussonar, og er þar af aubsætt,

ab handritib 215 í arkarbroti er meb hans hcndi, svo ab vör höf-

um sjálft frumrit ritgjörbarinnar.

{>á er ab geta þeirra atriba, sem sýna hvenær ritgjörb þessi

muni vera samin. Höfundurinn nefnir á þrem stöbum (II, 2; II,

20 og III, 2) J<5n uhe itinnV Magnússon eldra, og Ragneibi uheit-

ina" Eggertsdóttur. Seinast í ritgjörbinni segir hann sjálfur, ab

Ragneibur hafi andazt 6. August 1643 (abrir segja 1642). Jón

Magnússon eldri andabist, eptir því sem Björn á Skarbsá segir,

16. November 1641. Ritgjörbin er því án efa samin eptir 1643.

— Aptur á öbrum stab telur hann ætt Daba í Snóksdal, og segir

þar (II, 20) : uþórunni Hannesdóttur á Gísli Björnsson", og uStein-

unni á Ámi Gíslason á Ytrahólmi". Nú vita menn af ættatölu-

bókum, ab þórunn andabist 1646, og Árni á Ytrahólmi 1656.

þar af má rába, ab ritgjörbin er skrásett meban þórunn var á

]

) t. d. l,io: Jön Björnsson, raðir Olafs, scm nú (1593) cr á Fclli; a

sumum stöðum stcndur uhér" þ. c. í Skalholti, cptir gömlu ritgjörðinni,

cn sumstaðar cr f>ví breytt.
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lííi, eba ckki seinna en 1G46. Á einum stab nefnir höfundurinn

(II, 3) usíra Bjama, sem hölt Selárdal"; af því má rába, ab síra

Bjarni sá hafi verib annabhvort andabttr, eba frá Selárdal
,
þegar

ritgjörbin var samin, en ver vitum ekki greinilegar uin þenna

síra Bjama, en ab hann hafi verib á lífi 1635, cba jafnvcl þat

eptir. þetta ber því ab sama brunni , ab ritgjörbin muni vera

samin 1644 eba 1645.

Eg hefi skipt ritgjörbinni í þrjá kafla, og kemur þab af þeim

rökum, afe mcr virbist nokkur munur á þeim sín á milli. Fyrsti
• •

kaílinn, um Stephán biskup og Ogmund, og um hina fornu höf-

ubsmenn, nær ab eins um kattfisku öldina, og cndar meb nokkru

yfirliti yfir gömlu sibina. þessi kaíli er því einskonar hcild serí-

lagi
,
og er mcstallur tekinn eptir ritgjörbinni frá 1593, nema

frásögnin um vibureign Bjarnar Gubnasonar og Ögmundar (rett-

ara: Stepháns) biskups, sem mun vera tekin cptir sögttsögn.

Annar kaílinn skilur sig frá þcim fyrsta meb því, ab þar

scgir mest frá þeim biskupum scm fylgbu nýja sibnttm: Gizttri

biskupi og Marteini biskupi, og frá Daba bönda í Sndksdal. Vib

cndann í þessttm kaíla hefir höfttndurinn sett uFinis
,)

,
og hefir

því einhverntíma ætlab ab hætta þar. þessi kafli lýsir því sjálfur,

ab höfundurinn heíir haft fyrir ser skrifub skýrteini. Fyrst hefir

hann skotib inní þenna kafla því, sem eptir var af ritgjörbinni frá

1593. þar sem hann segir um Gizur biskup Einarsson (II, 4):

ab hann (Gizur) hafi ualdrei þegib svo lítib, ab hann hafi þab ei

skrifab, og aldrei miblab og lofab svo litlu ab hann skrifabi ekki",

þá ræb eg á þessum orbum, ab höfundurinn hafi þar haft fyrir

ser brefabók eptir Gizur sjálfan, því brefabækur hans hafa án

efa gengib til ættmanna hans og geymzt þar um lángan tíma.

Bæfill af einni slíkri brefabók hans er enn til í safni Arna, og

afskript af henni, ekki nákvæm (A. Magn. 266. Fol.), sem þeir

hafa notab febgarnir, Finnur og Hanncs biskupar, því svo er ab

sjá sem þcir hafi ckki þckkt frumritib; en þetta frumrit sjálft

hafbi Árni Magnilsson fcngib ab láni frá síra Hannesi í Reykholti

Halldórssyni, Jónssonar, Böbvarssonar, Jónssonar prófasts Einars-

sonar, bróbur Gizurar biskups. Brcfabók þessi hefir inni ab halda

bæbi brcf biskups og dagbækur og reiknínga hans itm smátt og

stórt, og cr vonanda ab ckki líbi á lattngu þar til hún vcrbur

prentub og þarmeb frclsub frá cybileggíngu
,

því htín er nú víba
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fúin og dlæsileg fyrir clli sakir, sera von er, og ver&ur hennar

hver seinastur ef ekki vcr&ur um hana hirt.

|>ri&i kaílinn er svosem vi&bætir, mest um Eggert Hannesson

og hans ætt, og heíir höfundurinn haft þar nokkur bref fyrir s&r,

sem hann setur þar inn, en ættimar heíir hann líklega munab.

þar sjá menn líka, á ey&unni fyrir nafni þrú&ar á Hlí&arenda,

og fyrir nafni seinni konu þorleifs sýslumanns, a& höfundurinn

heíir ekki árei&anlega muna& þau nöfn, af því aÖ þrú&ur var þá

úng, og ekki gipt þegar hann rita&i, og þorleifur ekki laungu

giptur í anna& sinn.

Um Jón Gizurarson á Núpi er þa& a& segja, a& hann var

me&al helztu bænda á Vestfjör&um um fyrra hluta 17 du aldar.

Aíi hans, þorlákur Einarsson, brú&ir Gizurar biskups, átti Gu&rúnu

Hannesdóttur, systur Eggerts Hannessonar logmanns, og Katrínar,

sem Gizur biskup brd&ir hans átti. Sú ætt var þá ríkust á Vest-

fjör&ura. þorlákur fdr vestur og settist a& á Núpi í Dýraíir&i,

sem var eitt af höfu&búlum ættarinnar; hann haf&i um tíma vest-

urhluta Isafjar&ar sýslu
,

og var talinn me& helztu mönnum á Is-

landi um sína daga; var hann einn af þeira, sem raenn vildu

kjósa til lögmanns þegar þór&ur Gu&mundsson var&. Sonur hans

og Gu&rúnar hht Gizur. Sí&an anda&ist Gu&rún, og átti þorlákur

þareptir Vigdísi
?
ddttur þdrolfs á Hjalla í Ölfusi, Eyjdlfssonar á

Iijalla og Ásdísar, systur Ögmundar biskups. þorlákur var& gam-

all ma&ur og anda&ist seinastur allra bræ&ra sinna hálfum mán-

u&i fyrir fardaga 1596; var hann grafinn fyrir framan kirkjudyr

á Núpi 1

. þá tdk Gizur son hans vi& fö&urleif& sinni; hann átti

Ragnei&i dúttur Sta&arhúls-Páls og Helgu, dðttur Ara lögmanns

Jónssonar biskups Arasonar, sem áöur var geti&, og var hún

mesti kvennskörúngur
;
þau voru saman tólf ár, e&a rúmlega þa&,

og áttu tvo sonu, sem til aldurs koraust, hbt Jón hinn eldri , cn

Magnús hinn ýngri. Veturinn eptir a& þorlákur dú, scint á þorra

(1597), f<5r Gizur vestur í ArnarfjÖr&, og tveir menn me& honum;

en þegar þeir f<5ru nor&ur aptur
,

yfir Rafnscyrarhci&i , ur&u þeir

í snjóíló&i, og letust þar allir; voru lík þeirra flutt undir Núp,

og Gizur greptra&ur hjá fö&ur sínura. þá var Jón sonur þeirra

7 vetra e&a 8, cn Magnús tveira vctrum ýngri. Sveinn Símonar-

son var þá prestur a& Holti í Önundarfir&i
,

merkilcgur ma&ur;

*) Jiryiijólfur biskup í annálum Bjíírns ú Skarðsá, n, 12.
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hann sag&i Ragnei&i fyrstur andlát Giznrar. þa& er haft eptir

Ragnei&i, a& hun hafi sagt vi& síraSvein: afyrst þií hrelldir mig,

síra Sveinn, þá er þer skyldast a& gle&ja mig aptur V\ og þa& lét

síra Svcinn ekki segja sér optar en einusinni, því hann var þá

og ekkjumabur sjálfur; beiddi hann hennar nokkru sí&ar, og var

brúokaup þeirra á Nupi 14. Septembr. 1600, en frændi hennar

Ari Magnusson í Ögri var giptíngarma&ur hcnnar. Síra Sveinn

og Ragnei&ur áttu börn saman, og var clztur sona þeirra Gizur,

sem varo prestur á Álptamýri 1628, og hefir ritaft fornkvæ&abók,

sem enn er til
1

, en ýngsíur Brynjdlfur, sem síoan varo biskup í

Skálholti ; er mönnum kunnug sagan um forspá Ragneioar, þegar

htín átti tal vio Odd biskup og hun gekk me& Brynjólf, a&
tí
ann-

a&hvort mundi hann ver&a biskup e&a meistari".

þar sem Jón Espólín telur þá bræ&ur Jdn Gizurarson og

Magnus me& merkismönnum vestra ár 1605 (Arb. V, 113), þá er

þa& of snemma tali&, því þá voru þcir börn a& aldri. En skömmu

sí&ar e&a um þa& bil fdru þeir utan, og nam Jdn gullsmí&i en

Magnús nam læknislist, e&a var& barskeri, sem þá var kalla&. —
Ár 1614 voru þeir komnir ut aptur, því þa& haust áttu þeir í

máli vi& Jdn þorláksson, hálfbró&ur fö&ur þeirra, títaf arfi, gekk

um þa& sex manna dómur um hausti&, 22. Septbr.
?
á Mýrum, og

var vísaö til alþíngis. Sí&an fdr Jdn Gizurarson a& bua á Nupi,

ok skömmu sí&ar gekk hann a& eiga þdru Olafsddttur Jdnssonar

frá Hjar&ardal í Dýrafir&i og Ingibjargar, ddttur Jdns prests þor-

leifssonar oíficialis í Vatnsíir&i. {>6ra var ekkja eptir Björn J>or-

valdsson, atgjörfismann mikinn, sem sagt er hafi dái& utanlands

þegar hann ætla&i a& koma skatti á Island. Kaupmáli Jdns Giz-

urarsonar og þdru gjör&ist 8. sunnudag eptir Trinitatis 1616, og

taldi Jdn sér til kaupmála citt hundra& lmndra&a og tuttugu hundr-

u&. Magnils giptist fjdrum árum sí&ar (27. August 1620), og

bjd í Lokinhömrum í Amarfir&i; hann átti þorkötlu Snæbjarnar-

ddttur, Torfasonar. Magnús var kalla&r í(
vitur ma&ur, málsnjallur

og skáld gott" 2
.

Jdn Gizurarson var í miklu vinfcngi vi& Ara sýslumann Magn-

ússon íÖgri, er þá var cinn mestur höf&íngi á Vcstfjör&um; haf&i

í safni Árna Magnússonar Nr. 147, 8vo. sbr.
ít
Islonzk rornltvæði", útgg.

Svend Grundtvig og Jón Sigurðsson. Kh. 1854. 12.

a
) Torli pr. Jónss. í tíaulverjabæ í annáluni Bjó'rns á Skarðsá n, 14»
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Ari hann opt fyrir umbofcsraann sinn, og því er hann nefndur

(l
umbo&smaður" í bröfi 1619; 1636 og 1637 þínga&i hann í raálum

fyrir Ara. Hann varfc og lögrettumabur
,

og beíi cg fyrst séb

bann nefndan í tvo d<5ma á alþíngi 1628. Síban mætti hann á

þíngi ab Öðru hverju, optast annafthvort ár, og var stundum í

dómum. 1639 f<5r hann af alþíngi í Skálholt, og var þar 5.

Juli vib afbendíng staftarins og dómkirkjunnar í hönd Brynjólíi

biskupi. 1645, 46 og 47 var hann á alþíngi á hverju ári
,
og

var þá ágroiníngur milli hans og Brynj<51fs biskups um arfaskipti

eptir Ragneiði móður þeirra, ötaf tilgjöf hcnnar ; varb það loksins

útkljáí) á þribja árinu svo, aö eldri bömin (J<5n og Magnus) skyldu

halda tilgjafarjörðuntim , en ýngri börnin (Giztir og Brynjólfur)

skyldtt hafa jafngildi í annari hennar fasteign. AriÖ cptir, 1648,

andafcist J<5n Gizurarson á Núpi, nálœgt sextugur ab aldri; Magnús

bró&ir hans ió 1663.

J<5n Gizurarson og póra áttu einn son, sera het Torfi , hann

lærfci latínu í Skálholts sk<5Ia og f<5r síðan til Kaupmannahafnar

1642, þar var hann 4 ár og kom út sföan og varb konrektor í

Skálholti 1 ár, sföan vígftist hann til kirkjuprests þar, og var

hann þá 30 ára gamall. Árib scm fabir hans d<5 fekk hann Rafns-

eyri í Arnarfirði, en f<5r þángab aldrei ; fekk hann þá Gaulverjabæ

og var þar prestur sfóan til dauðadags (1689). Hann átti Sig-

rfói, dóttur Halldðrs lögmanns Olafssonar, sýstur Margrðtar, sem

Brynjdlfur biskup átti. Síra Torfi crföi frænda sinn, Brynjdlf

biskup, og frá hans börnum hefir Arni Magnússon fengift fjölda

handrita, bæfti eptir Brynjólf biskup og J<5n Gizttrarson.

Síra Torfi í Gaulverjabæ hefir skrifab svo um föbur sinn:

aAf fyrgreindum J<5ni Gizurarsyni mætti mart gott og merkiligt

skrifa, og her inn setja. Hafí)i hann í sínu úngdæmi siglt utan-

lands, og þar vel forframazt í þýzku túngumáli, sem og cinnig í

hagleik, sérdeilis uppá gullsmíbi, hvaraf ennnú til eru margar

menjar og eptirleifar. Hann var og einnig svo mikill bókritari,

a?) fáir (eru) her á landi, sem samtíbis, efcur um þessa daga, hafa

svo mikií) starfaí) í ritverki ok bókaskrifi. Hann skrifafci ei aí)

eins heilar postillur og margar heilagar bækur og bæklínga, beldur

og einnig þar að auki margar fornar fræ&ibækur af allrahanda

landa og þj<5öa fornsögum og söguþáttum, landnámum og annálum,

rímnaflokkum og ymsuin kveölíngum, drápum og Ij<5&um, og ööru

þessháttar, af hvcrjti hann hefir eptir sig látiö margar bæ&i inn-
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bundnar og óinnbundnar bækur, og jafnvel heila og stóra folianta,

svo til þcssara hans menja er a& leita svosem í annan fjölhœfan

handraba um allt þab , ebur flest, sem maður girnist ab heyra,

ebur skynja og merkja, um allrahanda fyrri manna háttalag,

fornsibi, framkvæmdir og íþrdttir" 1
.

Innsigli Jóns Gizurarsonar er enn til, og læt eg hér fylgja

uppdrætti af þcim tveimur, sem hann hefir haft á árunum 1619

til 1629, eptir uppdrœtti í safni Arna Magnússonar.

1. 2.

m

í báöum innsiglunum er einkunn hans þrju .hjörtu og einhyrn-

íngur; í síbara innsiglinu eru hjörtun sett ofan á skjöld, mefc

bundnu fángamarki (I. G.) innaní, en einhyrníngurinn cr látinn

stökkva upp fdr mi&hjartanu; þaí) sem stendur uppúr hjörtunum

til beggja hli&a á a& merkja loga. Á fyrra innsiglinu eru þau

ekki brennandi. þab er aui)sætt, a?) einhyrníngurinn er tekinn

tír merki Hannesar Eggertssonar hirbstjðra, lángafa Jóns Gizurar-

sonar, en hjörtun eru tekin eptir innsigli afa hans, þorláks Einars-

sonar, sem hafSi tvístungiö hjarta í innsigli sínu. Bröf þau, sem

innsigli þessi eru frá, heíir Árni Magnússon haft handa á milli,

því hann hefir ritaö þetta um þau meb cigin hcndi:

1.
((þetta innsigli Jons Gissurssonar hanger under sattmála

Sæmundar Arnasonar og þcirra hiona þorgautar Olafssonar og

Marcibil Jonsdottur, dat. ab Myrum i Dyrafirði. 12. Junii 1619.

kallast Jon Gissurson þar umbo'bsmaciur. — Sama innsiglc

hanger under giörninge Jons og Magnuss Gissurssona, um skipte

á iöröum þeirra, Gnupe, Lokinhömrum, Hrafnabjörgum og Dalsdal,

Slettancse og Selvogum. Dat. Alftamyre Mariumesso síöari 1621."

2.
((þetta innsigle Jons Gissurssonar er riett uppdregeí) epter þvi

sem hieck under giörninge Ara Magnussonar \íb Bryniolf þorbarson

og Agnesu Torfadottur mociur Brynjolfs, um Mec)aldal, dat. á þing-

eyre 12. Augusti 1629. Var JonGissurson vottur ad þeim giörninge".

!

) Annálar Bjiirns á Skarðsá u, 14-10, sbr. Espól. Árbækur v, 85-86.
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Af Jáni Gizurarsyni eru komnar margar œttir á Islandi
,
og

má rekja til háns fjölda kynþátta, en hér rek cg afc eintí til sýn-

ishorns frá fimra barnabömum hans nokkra af ]>eim kynþáttum

sem cru fjölmennastir og mest útbreiddir, og er þafcan hægt fyrir

ættfrótt fólk og kunnugt ab rekja miklu fleiri ættlibi ut í frá.

Æ 1 1 J ó n s G i z u r a r s o n a r.

t

J<5n Gizurarson á Núpi; k. þóra Olafsdóttir

+ 1648.

Torfi pr. Jónsson í Gaulverjabæ ; k. Sigrfóur Halldórsdóttir

+ 1689. + 1684.

þeirra börn: I. Jón; II. Sveinn; III. Ragneií>ur; IV. þórunn;
"V, i>óra. • ^ r

> ?

(og þaraöauki: Halldór, þorsteinn, Rannveig, Katrín).

I) Jón pr. Torfason á BreiÖabólstaí) í FJjótshlíb ; k. Sigrfóur Björnsd.

4 1716. frá Espihóli.

Björn Jónsson á Núpi í DýrafircM; k. Gu&rún Magnúsdóttir

f, "
;

\

Magnús Björnsson á Niípi. Sigrí&ur Bjömsdóttir ; m. Gu&mundur
Bárbarson í Arnardal.

MagnúsMagnússon áNúpi
;

Kristján Gubmundsson í Vigur
k. Jósabeath Jónsd. clannebrogsm. f 21

/i 1852

MagnúsMagnússon á Núpi
(og hans systkin).

(og hans systkin).

II) SveinnTorfason klausturlialdari áMúnkaþverá; k. Margrét Magn-
t 1725. úsdóttir, systir Benedikts Bechs.

þóra Sveinsdóttir ; m. Hannes pr. Björnsson á Kvennabrekku.
+ 1782.

Benedikt pr. Hannesson á Hamraendúm; k. þórunn Olafsdóttir,

t 1816. fræg hannyröakona.

Björn pr. Benediktsson í Ilitardal; k. Solveig Ásgrímsdóttir.
+ 1828.

Benedikt pr. Björnsson á Fagranesi
(og hans systkin).
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III) Ragneibur Torfadóttir ; m. Jó*n Sigurbarson í Einarsnesi, sýslu

+ 1712. mabur, í 1718.

Jdn Jónsson pr. í Stafholti

+ 1740; k. Ragneiour Gíslad.

úr Máfahlíb, Jónssonar bisk-

ups Vigftissonar.

Magnus Jónsson á Brcnnistöb

um f. 1695 + 1764; s. k. p6x
unn Árnaddttir.

i

Sigríbur Jónsdóttir

;

m. Bogi Benedikts-

son í Ilrappsey.

Kristín Bogadóttir;

m. Skuli Magnússon
sýslum. áSkarbi (og

hcnnar systkin).

\

Jón Jónsson á Móeib-
arhvoli, sýslumabur,

+ 1788; k. Sigríbur

þorsteinsd. sýslum.

Magnússonar.

Jó*n Jónsson áStóra-

Ármóti ; k. Halla

Magnúsddttir (og

hans systkin).

Páll pr. Magnússon á

Valþjófstab + 1788
;

k. Sigríbur HjÖrleifs-

dóttir próf. þórbars.

Guttormur pr. Pálsson

í Vallanesi ; k. Mar-
grct Vigfúsdðttir (og

hans systkin).

r

IV) J>ó*ra Torfadóttir ; m. Einar pr. Einarsson í GÖrbum á Alptanesi

+ 1690. + 1690.

Málfríbur Einarsdóttir; m. Sigurbur landskrifari og sýslura.

í Ámessýslu, Sigurbarson lög-

manns Björnssonar, f. 1679

+ 1746.

Brynjólfur Sigurbsson í Hjálmholti, sýslum. í Árncs sýslu,

+ 1771; k. íngibjörg Einarsdóttir.

þúra Brynjúlfsdúttir; s. m. Snorri Helga Brynjdlfsdóttir ; m. Björn

pr. Brynjúlfsson í Heyclölum, pr. þorgrímsson á Setbergi

+ 23
/ 3 1851(oghennarsystkÍn). + 1832.

Sigurbur landfógeti Thorgrimr
sen + 1832

;
k.Sigríbur Jóns-

dóttir Vídalín (og hans
systkin).
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V) J>órunn Torfadóttir; m. Högni pr. Ámundason í Eyvindarhóluni

Páll pr. Högnason á Valþjófstafy + 1738; k. J>óra Stephánsdóttir

pr. Olafssonar, skáldsins, í Vallanesi.

þórunn Pálsdóttir; m. Guömundur pr. Pálsson á Kolfreyjustafy

+ 1747.

!
.

þórunn Gufcmundsdóttir ; Páll pr. Gifómundsson á Kirkjubæ,

m. Pétur sýslumaöur f 1782; k. íngibjörg Jónsdóttir

þorsteinsson. prófasts frá Hólmum.

I ; I

1) Gifómundur Pétursson, sýslum. í Krossavík, f. 1748 + 1811;

k. þórunn Pálsdóttir; þeirra son Páll sýslumabur (+ 1815), er

átti Malenu, dóttur Örums assistents og Sigrfóar, systur Geirs

biskups Vídalíns; þeirra börn Páll stúdent (og hans systkin).

2) Hólmfrfóur Petursdóttir ; m. Oddur Stepbánsson yíirréttar-nót-

aríus, hálfbróöir Olafs stiptamtmanns
;

þeirra börn: Pétur

Ottesen, sýslumabur í Mýra sýslu, k. Anna Stephánsdóttir Ske-

víngs; og Sigrí&ur, m. Björn Stephensen á Esjubergi (og

þeirra systkin).

3) Björg Pétursdóttir ; s. m. Arni pr. þorsteinsson á Kirkjubæ í

Tdngu
*J* 1829; þeirra börn: Stephán pr. Árnason á Valþjóf-

stafy f. 1785; k. Sigrfóur Vigfusdóttir (og hans systkin).

4) Sigurbur Pétursson sýsluma&ur, skáldfó + 1827.

J>essi ritgjðrS Jóns Gizurarsonar hefír fariö miklu færri manna

á milli en biskupa-annálar Jóns pr. Egilssonar
,
og hafa því fáir

þekkt hana, og enn sfóur notaí). Harboe biskup hefir þó tekfó

mart heöan í ritgjörS sína
{l0m Reformationen i Island" , sem

prentuí) er í elztu ritum hins danska vísinda félags {Kjóbenhavn-

ske Selskabs Shifter V, 209—302 og VI, 1— 100); er þab ágæt

ritgjörfc og lærdómsrík , sem von var aft honum , en harla óvin-

veitt þeim katólsku biskupunum og ekki allskostar hlutdrægnis-

laus. Harboe nefnir Jón Gizurarson sem höfund ritgjörbar þess-

arar, og getur þess, aí) hann hafi verib frændi Gizurar biskups,

en annars virbist svo , sem hann hafi engin deili á honum vitaf).

Plnnur biskup nefnir ab eins, aí> Jón Gizurarson, hálfbró&ir Brynj-

ólfs biskups, hafi ritaB , aö þurfóur, kona Sigvalda lángalífs og
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amma Gizurar biskups, haíi veriö laundóttir Einars þorleifssonar,

en segir ekki hvar Jón haíi ritaö þetta; þetta er og sagt hér í

ritgjöröinni (II, 1 og 4), en aö ööru leyti er svo aö sjá, sem

Finnur biskup hafi heimfært ritgjörö þessa til Egils bónda, fööur

Jóns pr. Egilssonar, eins og fyr var getiö, eÖa aÖ minnsta kosti

haldiö hún væri af þeim toga spunnin.

þau handrit, sem eg hefi haft fyrir mer viö prentun rit-

gjörÖar þessarar, eru.j

1. Handritiö Nr. 215 í arkarbroti í safni Árna Magniissonar

á sívala turni. þ>ar hefir Arni Magnusson ritaö á miöa, sem

límdur er innan á frcmra spjaldiÖ, þetta:

uUm Stephán biskup

Augmund biskup og

Gissur biskup, varia lectu dig?ia>

Item um Martein biskup og

Ættartala frá Eggert Eggertssyni.

Allt meö hendi Jdns Gissurssonar
,
og tekiÖ tír b(5k, er eg

fékk af þorláki sál. þóröarsyni, de quo lib/o alibi uberius dictum

vide". þessi bdk er nú 46 biaÖsíöur í arkarbroti, og er frumrit

höfundarins, svo því er fylgt hðr aÖ öilu leyti nema aö stafsetn-

íngu til, og aö því, aö hér cru scttar skiptíngar í kafla og í

kapítula, þeim til hægÖarauka sem kynni skýrskota til þessarar

ritgjöröar. — þorlákur þóröarson, sein fcngiÖ hefir Áma Magnús-

syni handrit þetta, er án efa þorlákur sonur þóröar biskups,

skólameistari í Skálholti, hann andaöist 1697, 22 ára gamall (Espól.

Árb. vin, 58). Handrit þetta mun því vera komiö upphaflega frá

Brynjólli biskupi, og heíir þaö veriö sögusafn, sem Árni Magniís-

son hefir tckiÖ í sundur í parta.

2. Handritiö Nr. 216 í arkarbroti í safni xirna. Á miöa, sem

límdur cr innan á fremra spjaldiö, hefir Arni sjálfur ritaö þetta:

uUm Stcphán biskup

Augmund biskup og

Gissur biskup, varia lectu digna.

Item um Martein biskup og

ættartala frá Eggert Eggertssyni.

Allt meö hcndi síra Jóns Erlíngssonar [rétt. Erlendssonar] og

tekiö úr bók frá Brimnessvöllum, er Margrét Magniísdóttir fckk af

Siguröi Björnssyni lögmanni". — þetta handrit cr á 97 blaösíöum

í avkarbvoti, skvifaÖ meö hendi síva Jóns Evlendssonar í Villínga-
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holti, sem mcst skrifabi fýrir Brynjdlf biskup Sveinsson. þab er

skrifab meb stdrri og skýrri settleturs hendi, án efa eptir hand-

riti Jdns Gizurarsonar , en meb nokkub breyttri stafsetníngu
,

og

sumstabar meb nokkrum villum, því svo er ab sjá, sem Jdn prestur

Erlendsson hafi ekki haft þann vana ab lesa saman á eptir þab

scm hann ritabi. A stöku stöbum heíir hann bætt inrií þegjandi,

einkum ættartölu, og sumstabar er bætt vib ymsu þesskonar meb

annari hendi, nokkru ýngri , en þd frá 17. öld. Ur þessu hand-

riti er hér færbur til orbamunur, sem þd er ekki mikill. Engirin cíi

er á því, ab handrit þetta er einnig í fyrstu komib frá Brynjðlli

biskupi, því Sigurbur Bjnrnsson lÖgmabur var fyrst þtmari biskúps

um nokkur ár, áður hann varb landþíngsskrifari, cn Margrot, sem

handritib fíikk frá honum , var dótlir Magnúsar lögmanns Jóns-

sonar, Magnussonar, Arasonar frá Ögri
,
Magnussonar. Margr^tu

átti Gísli Jónsson í Máfahlíb, sonur Jdns biskups Vigfiíssonar, og

var þeirra son Magnús amtmabur
,
og ddttir þcirra Gubríbur, cr

Finnur biskup átti. Frá Margrctu hefir Arni Magmísson fengib

nokkrar merkilegar sögubækur, og út einni þcirra hefir þctta verib

tekib, því Arni hafbi opt þann sib, ab taka f suridur bækur þær,

sem mart var á dsamkynja, og láta hvcm part vera sem hand-

rit serílagi.

3. Handritib Nr. 236 í fjögra blaba broti í safni Áma Magn-

ussonar, scm er nu heilt safn , meb ymsum höndum ritab og frá

ymsum tímum. Eptir því scm talib er í registri Jdns Olafssonar

Grunnvíkíngs er þab kallab:

(t
FascicuIus abskiljanlcgra documcnla urii biskupa íslcnzka, þá

síbustu ante reformationem, hvar í er nefnilega:

1) Um vibskipti herra Marteins og Biskups Jdns, og fleira um
biskup Jdn.

2) Um biskup Stephán, biskup Ögmund, atrekandann um siba-

skiptin og abtektir í Vibey, Gizur biskup, Martein biskup ete.

3) Historian um biskup Ögmund, item hans og Jdns Arasonar

biskups vibskipti.

4) Kvæbi um biskup Ögmund, byrjast: uBragsmíb er mcr bágt

ab næran manu A. Magn.

5) Olafs Tumassonar vísur um biskup Jdn, ortar 1594 : uMargir

hafa þá menta nægbv .

6) Vísukvæbi um biskup Jdn Arason: uRögnis rdsar minni",
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manu A. Magn. og tvÖ blöÖ um þá feÖga og ættif frá þeim

komnar, manu eadem.

7) Vísur Andress Magnussonar um heimreiö J<5ns biskups

Arasonar í Skálholt :
4A
Frétt hefi eg til fyröa' etc. manu

Arnœ Magnœi.

8) Sakargiptir Cbristians skrifara til biskups Jdns og hans

sona. 1550.

9) sömu sakargiptir, aliter.

10) dissertaiio herra Gissurar de imaginibus
}

dat. 1547.

11) Relatio um biskup Jðn Arason manu Arnœ Magnœi, skrifuö

á aöra síöu, og

12) Fragment vilœ Joannis Aronii episcopi fíolensis, latine.

13) Relation um biskup Jdn meö hendi síra Torfa í Bæ.

14) FramburÖur Daöa GuÖmundssonar um viöskipti sín og Jdns

biskups Arasonar, tnahu Arnœ Magnœi.

15) Testament DaÖa er seinast'
1

.

A fremsta blaöinu í safni þessu heíir Ami Magniísson ritaö:
t(
þetta

innlagt er ura biskupa íslenzka, þá síÖustu ante reformationem.

Eg hcíi fengiö þaÖ frá Bæ í Flóa og af þuríöi Sæmundsdóttur

1706n
.

jþab sem hðr kemur viÖ ur þcssu safni eru Nr. 2 og 10, og niun

þaÖ og hitt vcröa geíiö ut serílagi, aö cg vona, í uSafnP' þessu, því

))essir þættir eru allir merkilegir, hver í slhni röö. poss var

áÖur gctiö, aÖ þátturinn Nr. 2 sc ritaÖur 1593, og aö þaö sc hann

sem BjÖm á SkarÖsá hefir þekkt
,
og sagt aÖ Oddur biskup Ein-

arsson haíi látiÖ skrifa upp eptir Egli á Snorrastööum
,

syni síra

Einars gamla Olafssonar. þessi þáttur cr mcÖ hcndi frá tíruum

Odds biskups, cn þó ckki meÖ hcndi biskupsins sjálfs. Ef þaö

væri rett sem Bjöm á Skarösá scgir, aö biskupinn hafi ekki sjálfur

samiö þcnnan ritlíng, heldur íátiö skrifa hann, þá gæti þetta

veriÖ frumritiö sjálft, cn þaö gæti og vel veriö, aÖ þaö væri sam-

tíöa uppskript. Enginn efi er á því, aö ritgjörö þessi er samin í

Skálholti, því þar sem Skálholt er nefnt, eÖa talaö um viöburöi

scm þar hafí oröiö, þá cr víöa sagt
<4
hcr

,>

, cinkum í frásögninni

um Gizur biskup og Martein. En aptur á mdti held eg, aÖ rit-

gjöröin sc ckki aö öllu leyti samin eptir frásögnum Egils á Snorra-

stÖÖum , heldur aÖ frásagnir hans sc einiíngis teknar til greina

meö öörum, ncma þar scm beint er skýrskotaÖ til hans, scm þó*

cr einkum í því tilliti, aö raiöa viÖ aldur hans viöburÖi þá sera



(>r>4 IUTGJÖRÐ JÓNS GIZURAKSONAK.

sagt er frá. J>ab sem mer einkum virbist vera til merkis um,

ab ekki se fylgt Egli einum, er þab, ab hör cr í ymsum atribum

sagt nokkub öbruvísi frá, og sumt ítarlegar cn í annálum Jóns

prests Egilssonar, og er líklegt, ab hann haíi fylgt sögum föbur

síns og afa, einsog hann sjálfur segir, og ekki vikib frá þeim; en

þab sem her er sagt öbruvísi eba ítarlcgar er líklega eptir öbrum,

sem hafa heyrt söguna á annan hátt og sumt glöggvara (t. d. heiti

skipánna í Vibey o. fl.). — En einkum er þab atribi merkilegt,

ab œtt þeirra febga, Egils og síra Jóns, cr talin her öbruvísi en

í annálum síra Jóns Egilssonar, og þó" svo kunnuglega, ab menn

mætti halda ab hér væri rettara, þó þab verbi nú ekki sannab.

Eptir því sem hér er talib er IJallbera Egilsdóttir, föbursystir

Stepháns biskups , amma síra Einars Olafssonar, en ekki móbir

hans, einsog síra Jón Egilsson telur. En þab er ekki líklegt, ab

þeim febgum Egli og síra Jdni hefbi ekki komib saman um ab

telja ætt sína í svo nánum libum, og þab þegar svo stób á, ab

síra Einar sjálfur lifbi fram tii 1580, eba þángabtii Egill sonur

hans var 57 ára, og síra J<5n sonarsonur hans 32 ára; en þab er

ekki ab efa, ab síra Einar hlýtur ab hafa munab rétt nafn móbur

sinnar og ekki villzt á nöfnum móbur sinnar og ömmu sinnar'.

Rilgjörb su, sem handritib 236 kallar u I)issertatio herra Giz-

urar de imaginibus, eba líkneskja-ritgjörb Gizurar biskups, samin

1547, cr nú ekki á þessum stab í safninu finnanleg, og kynni

vera, ab hún hafl slæbzt hjá Ilarboe biskupi, þegar hann sneri

henni á Dönsku og lét prenta hana í Ritum hins Danska vísinda-

félags (Rjöbenh. Sels/c. Shifter V, 293—298).

j>uríbur Sæmundardóttir , sú er Árni Magnússon hefir fengib

hjá þetta safn og mörg önnur handrit, var ekkja síra Ilalldórs í

Gaulverjabæ, Torfasonar prófasts í Gaulverjabæ, Jónssonar, Giz-

urarsonar, sem ábur er ncfnt. þab er því enginn eíi á, ab hand-

rit þetta er í upphaíi frá Jóni Gizurarsyni sjálfum, og cf til viil

þab sama, sem hann heíir tekib eptir í ritgjörb sinni , eba hand-

ritib er komib frá Brynjólfl biskupi Sveinssyni.

') sbr. ættartöflu s/ra Jóns Egilssonar bls. 17.
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i.

Um hiskup Stcphán.

1. Biskup Stephán Jónsson var son Jóns Egilssonar, sem

lánga tíma var bryti í Skálholti, og meb því hann var ekki víb-

förull mabur í fyrstunni, er eptír honum sagt, ab einusinni J)á

hann kom ab Alptavatni haíi hann spurt: hvort sjórinn mundi

stærri, — af hverju merkja má hans einfaldlegleika'. Hallbera

Egilsddttir var systir hans, kona síra þorbjarnar Ingimundssonar

;

þeirra sonur var Olafur, fabir síra Einars, afa síra Jóns íHólum 3
.

— Ingiríbur Jónsdóttir var skilgetin systir biskups Stepháns; hiín

var móbir herra Marteins Einarssonar. — Biskup Stephán átti og

marga bræbur, og er þeirra afsprengis ei getib, því ])ab sem

eptir er af þeirri ætt er lángt fram komib og nálega úrættis.

Hann var mikib ljufmenni vib alþýbu, en harbur vib ílysjunga og

sakafólk, og vib mikilmenni, sem sig settu á móti honum. Ríki-

Toríi í Klofa og biskup Stephán áttust mikib vib, J)ví Torfi var

(íabhlýbinn 3 biskupi bæbi um kirkjureikníng og tíundarhöld, item

skaut hann skjóli yfir sakafólk og helt marga í biskups forbobi.

— [líann var hartnær 30 ár biskup 4
, ab sögn gamalla manna,

og var kallabur grjót-biskup af mönnum sínum, því hann let gjöra

allar girbíngar í Skálholti, og líka gaungustettina subur yíir Hunda-

poll; lá hann ekki ört viku sjiíkur, andabist hann þribjudaginn

fyrstan í vctri 5
, en stdb uppi til laugardags, þar til ábdtinn frá

Vibey kom
,
Ögmundur, er síban var biskup. Voru þá alls 16

lærbir menn, meb prestum, klerkum, djáknum og smádjáknum á

stabnum, iiij af hverju tægi, því prestar voru þá sóktir til d(5m-

') einfaldlcika, 216.

8
) J).

e. síra Jóns Egilssonar sem ritaði Biskupa-annála; í annáluni sira

Jóns er talið óðruvísi en hér (sjá hls. 52 að framau).
3
)
óhlýöinn, 236.

4
) frá [ var hiskup Stcphán hiskup í xxx ár, 236.

ft

) sbr. bls. 60 að framan.
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kirkjunnar hvar sem á* lá, en skóli var enginn 1

;
lágu þá Vest-

mannaeyjar til Skálholts, og lángt framyfir þaö.

Um biskup Ögmund.

2. Biskup Ögmundur Pálsson var mikill maöur vexti, bæÖi

hár og þykkur, geÖmenni mikiÖ, gulur á hár og fagureygÖur,

smáeygÖur og krínglulcitur , en lítt haföi hann veriö uppá skart-

semi [f fyrstunni2
,

og hirti ckki um hvernig þaÖ trassaöist, svo

sagt cr hann hafi ekki optsinnis buntliö [leggbönd, en :1 hann var

harÖfenginn maÖur, stórráöur 4 og álagasamur, svo hann strýkti

opt menn sína svo scin önnur typtunarbörn
,
og kallaöi hórusyni

og skækjusyni ríka sem í'átæka, þá Iionum fannst ckki til. Hann

helt fyrst Breiöabólstaö í Fljótshlíö, þaÖan var hann vígöur til

ViÖeyjar, síöan kjörinn og kalla&ur til biskups eptir fráfall biskups

Stepháns; sigldi hann strax sumariÖ eptir, og var utan tvö ár,

var& honum miki& fyrir a& fá biskupsdæmi&, því hann haf&i mót-

faliiö Norska þá þegar hann var prestur á Brei&abólsta& ; var þá

Olafur skrifari 5 fóveti yfir landiö; \bt síra Ogmundur drepa af

honum tvo menn, en þri&i var skemmdur. þctta kom fram vi&
•

biskup Ogmund eptirá, þó kom hann ut me& biskupsdæmiö
,
og

hclt því í lánga tíma ine& mikilli stórmennsku og höf&íngskap og

allshátta&ri velgengni.

3 6
. Höf&íngjum og ríkum mönnum þótti Ögmundur biskup

harödrægur og serplæginn, þá hann visitera&i í sitt umdæmi , um
reikníngskap kirkna, tíundarhöld og annaö hann fékk scr til, var

af því Ktt elska&ur. þess er getiö, a& eitt sinn er hann skyldi

visitera um Vestfjöröu, a& mikill höf&íngi og sýsluma&ur yfir Isa-

fjar&ar sýslu, a& nafni Björn Guönason 1
, sat aö Ögri viö ísafjörö

1

)
þctta er Jþó að minnsta kosti ekki rétt hcrmt um alla tíö Stepháns bisk-

ups
;

þvi ] 193 cða fyrri var síra Asbjörn Sigurðarson, baccalaureus ar-

tium, orðinn skólamcistari í Skálholti, og það var hann 1507 cða lcngur.

2
) frá [ sl. 230. 3

) frá [ Icggböndin, 236. ») stórorður, 230.

*) þessi Olafur skrifari inun án cfa vcra sami og Olafur Diðriksson, sem

1512 cr kallaður „umboðsmaður kóngs yfir alll ísland", og 1515 var

fyrir skipi Sörens Norðbýs höfuðsmanns.
fi

)
þessi kapítuli cr ckki í 230, og cr hið undanfaranda tcngt við þar sein

4. kap. byrjar hér.

7
) saga sú, scm cptir kemur, uin viðskipti Bjarnar (iuðnasonar við Öginund

biskup, cr óréttilega hcimfærð til Ögmundar af höfundinum, því Björn
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á sínu höfnbboli , en óvild var meb biskupi og honum. Nu fjöl-

mennti biskup ab sunnan, og hafbi ij
c manns, og ferba&ist meb

þab lib til Ögurs og meinti ab hafa sjálfdæmi af Birni, en honum

kom njósn af hans fjölmenni, og drd saman lib, svo þab var ei

færra en iij
c vel útbííib, svo sem biskupsins. ríbur biskupinn

innan yfir Ögurháls, og fyrir neban Garbstabi; þá lætur Björn

ij
c manns gánga ofan á völlinn Sprengir, vel útbúna meb spjót-

um, lensum og hnífura, og allri þeirri vísu sem þá tíbkabist í

landi, og skipar scr svo um völlinn rett gcgnt Ogurhálsi, þar

biskup reib, en eitt hundrab manns stób á Ögur-hlabi og svo út
• •

ab kirkjugarbi. Nú sem biskup Ogmundur sér þenna mikla mann-

fjölda, þá aptrar hann ferb sinni, setur tjöld sín og sinna manna

þar fyrir innan ána, fyrir neban Garbstabi, — þetta var snemma

dags, — en velur sér VI göfuga menn mikilhæfa, er meb honum

voru, og VI abra hrausta svcina, og rí&ur meb þá yfir ána og

heim ab Ogri
,

stígur af baki og gengur til kirkju, og þeir VI

menn, en hinir standa úti hjá hestunum. þegar biskup er nú til

kirkju genginn, gengur Björn Gubnason til kirkju vib tolfta mann,

klædda hríngabrynjum, og þar után yíir í stökkum af skrúbklæbi,

vel tilbúnir, svo sem slíkum stúrhöíbíngja heyrbi. Nú gengur

Björn ab biskupi og heilsar honum; biskup tök kvebju hans meb

handabandi, síban mælir Björn: uþér erub gubvelkomnir , herra

biskup, meb svo margan mann sem ybur er skikkab ab hafa í

kirkjunnar lögum!" — Biskup strýkur um herbar á Birni og segir:

átog svo eru þér harbstakkabir, Björn bdndi!" — Björn svarar:

tt
hver má ab því finna, hvernig eg klæbi mig og mína menn?"
— Eptir þetta tölubu hvorutveggju sínu máli, og gengu menn

milli af hvorjum parti , svo þeir forlíktust og sættust, var þá

stofnub veizla virbulig, svo biskup drakk meb öllum sínum mönn-

um marga daga
;

einnig drakk þab fölk , er Björn haí'bi saman

drcgib, hverir meb öbrum, og skemtu sér svo: fólkib um daga

meb glímum, dansi og annari glebi, var fölkinu skamtab vín milli

máltíba, því þá var hér engelsk siglíng og var mest vín drukkib,

en höfbíngjar, sem voru meb hvorutveggjum , sátu vib drykkju

var dáinn áður cn Ögmuudur varð biskupj — hann dó 1518, — cn

saga þcssi á við skipli þcirra Bjarnar (iuðnasonar og Stepháns bisk-

ups; sbr. Annála Bjarnar á Skarðsá
,

i, 82-8
!

5 Isl. árb. 111, 1 7—18

5

Finns Hist. Eccl. 11, 500 og iv, 352.
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og skemtun alla daga, svo cngir sinnubu, hvorki meiri háttar

menn né minni; skildu svo biskup og Björn gdöir vinir, og fdr

hver mabur heim til sín
,
og þakkabi Björn gdbum mönnum fyrir

sitt dmak.

4. Biskup Ögmundur let gjöra skútu eina vcstur í Vatns-

firbi', svo þab var gott hafskip, og lét bua þab sem vantabi þá

þab kom vestan; hljdp þaÖ til Noregs árlega tvisvar: ab öndverbu

suinri eptir fardaga, og strax aptur eptir þorláksmessu, einkum í

þrju ár, meban mest lá á. Honum var og bífölub hirbstjdrn yfir
9

alltlsland, og hélt þeirri magt í tvö eba þrjií ár, sendi hann fram

skatta og kdngs skyldur, og fdr svo meb, ab honum varb eigi

gjald ab, heldur skildist hann þar vcl vib; hann var og skipabur

administrator Hdla biskupsdæmis af erkibiskupi og capitulabrœbrum

í þrándheimi, eptir fráfall biskups Gottskálks, á meban milli varb

biskupanna.

5. Á þeim tíma lá skip í hverri höfn fyrir sunnan, og sum-

stabar ij : þýzkir víbast, utan í Grindavík láu Engelskir. j>ab bar

eitt til á dögum biskup Ogmundar, ab Engelskir lágu eittár í Grinda-

vík á fimm skipum, og voru dmildir vib Islenzka, svo fdlkib gat

ekki þab libib; rébi fdlk engu sínu og fékk ekkert fyrir sitt, voru

fyrir mönnum þeirra ij Jdnar, kallabir Eldri-Bragur og Ýngri-

Bragur ; tdku Islenzkir sig þá saman og ribu til BcssastaÖa, kröfbu

höfubsmanninn Didrech van Minden libveizlu mdti slíkum illmcnn-

um, varb hann vel vib og sendi strax í alla kaupstabi, því Is-

lenzkir hefbu ella látib illa ab honum sjálfum, ef hann hefbi ekki

vib orbib; skipabi hann þýzkum ab íinna sig vib þdrbarfell, sem

er hjá Grindavík; komu þeir saman ab kveldi dags í tilsettan

tíma, LXXX menn annars hundrabs, og gengu þaban íVíkina fyrir

sdlar uppkomu, höfbu Engelskir biiizt vib og gjört sér virki meb

torf og grjdt, en þeir höfbu lítib gagn af því; hlupu þeir í skip

sín sem þab gátu, og sigldu ut mcb iiij skipum, fimta gátu þcir

J>ýzku náb, og drápu xviij Engelski, en vij létu þeir lifa og viij.

pilt; fylgbu þeir engclska skipinu til Bessastaba, meb þeim þýzku,

sem á þab voru látnir, en eitt af hinum fjdrum forgekk á Vík-

inni strax í iltsiglíngunni, og sökk þaÖ þar strax, svo ekki neitt

nábist af því*.

') hér á líklega ekki að skilja Vatnsfjörð i ísafirði, heldur Vatnsfjörð við

Uarðaströnd.
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6. þaö bar til, aö Diörik van Mynden reiö frá Skálholti

nokkru sinni heim um HvannavöIIu 1 fyrir neöan Hellisskarö
,
og

sáu þár vœn alinaut; ráku þeir þrjú mcÖ ser, hin beztu, til Ressa-

staöa, eitt átti biskup Ögmundur, annaÖ Eyj<5Ifur mágur hans á

Hjalla, þaÖ þriÖja átti sá niaöur í Fl<5a, cr þorvarÖur hét. þá

biskup spuröi þao, skrifaÖi hann strax suÖur, og er sagt DiÖrik

sýndist þab af ab borga þau. — En margt féll biskup Ögmundi

til mótgángs um sína daga, eigi sízt þab, ab dómkirkjan brann 2
;

hafbi hann þá ekki verib biskup í Skálholti yfir VI eba VII ár,

ebur þarumbil; brann hún um þíngtímann, Maríumcssu sjálfa,
t

og vissi enginn gjörla tilefnib, utan gátur voru ab AsbjÖrn klerkur

hefbi farib meb gldöarker <5aögætilega 3
,

þ<5 var þab ekki bevísab,

en húbina misti hann optar en einusinni, og fékk aldrei æÖra

heibur; brann kirkjan frá n<5ni á Maríumessu og til mibsaptans,

því f<5Ik var mjög fátt á staÖnum, þ<5 bjargaÖi þaÖ nokkru, meir

cn von var ab eÖur eptir líkindum, kistum og háfum kirkjunnar

og þorláks skríni og klukkum, sem þab gat vib hjálpab — hinar

runnu nibur — og 4 brann allt ab ösku, kopar af kirkjunni og

allt þab ekki varb hjálpaÖ, item klukkur — Var norban veöur þá

eldurinn kom í kirkjuna, en sneri vebrinu frá stabnum, svo sunnan

gjörbi, og lagbi bálib norbur í TraÖir og brendi upp Reibínga-

húsib og alit þab þar var inni
; þá búib var ab brenna, féll í ösku

og fölskvabist allt saman, svo ekki varb par úr ; voru þetta haldin

mikil býsn og fyrirburbur. A þetta sama sumar fjöimenntu þeir

bábir til alþíngis, biskup Ögmundur og biskup Jún Arason á H<51-

um, hnálega, því þeir voru sundurþykkir ; hafbi biskup J<5n IX

manna en biskup Ogmundur xiiij c manna; var þá saman dregib

meb þeim af öbrum ríkismönnum, [svo biskupar sættust meÖ ráÖi

höföíngja, og skildust g<5öir vinir aö ;í
.

1

) J>.
c. Bolavöllu, scm nú cru kallaðir.

2
) sbr. bls. 64— G5.

3
)

<»gætiliga m. gl(5(^ark., 2.36.

4
) því scm laust var í kirkjunni og bjargað varo, hitt, 236.

6
) í stað þess fr a [: ucro nú 66 ár síðan Ao . . [ey ða fyrir artalinu], ...

því sá Eigill sem eg skrifaði þetta cptir var þá fjögra vctra , cn nú

70", 2Í36. — Arni Magnússon hcfir sýnt^, að þcssi tala kcmur hcim við

aldur Egils á Snorrastöðum , föður Jóns prcsts lígilssonar í Ilólum, sem

annálinn reit, og að þctta sö aptur ritað 1593, svo að þao ártal ælti

að standa í eyðunni, því 1593 — 66 cr = 1527, og 1593-^70 verða
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Um höfuðsmennina og um atrckanda um siðaskiplin og aðtektir í Viðcy.

7. þar er fyrst til a?) taka í þeim atrekanda og kapítula,

ab Bessastafcir var lánga tíma einstæbíngs jorb, utail kirkjan þar

átti tvö kot: Bárugseyri lögbýlisjörb og Lambhíis, Iieimaland

þar í tiininu 1
; var þar þ<5 aosetur þeirra ftfvctanna, svo þeir

höf&u cngin vá<b önnur c&ur athvarf hér á Islandi, hvorki jar&ir

t& <5bul, og aldri ribu þeir frá Bessastttoum nokkúrstaftar um
landib, utan upp á alþíng á sumrin, en ílestir sýslurnenn ribu

hciin til Bcssastaba meí) sinn reikníng af sínu sýslugjaldi fyrir al-

þíng, en þá þeir höf&u nokkur erindi vib biskupinn, þá fundust

þéir hvorutvcggju ab Rcykjum í Ölvesi
,

því biskup haf&i þar

bú. — Nú \)6 her skyldi inn skrifast mefe rcttu um hvcrn h'ófubs-

mann og hirbstjóra eptir annan
, þá veröur þaÖ ekki gjört, því

eg heíi þaö ekki fcngiÖ ne fullkomlega ávísan svo mer ánægi,

utan DiÖrik Pinníng er einn af þeim, sem hér hafa helzt nafn-

frægir orÖiÖ, lengra muna menn ekki fram; hann var gagnsamur

maöur í mörgu, og leiÖrétti mart þaÖ illa fdr, sem menn mega

nokkuö til líkinda ráÖa af þeim dómi, sem kallaöur er Píníngs

dómur. Einn cr og nefndur Thill, en hann var ci rettur höfuos-

maÖur, heldur haföi hann logiö sig inn í landiÖ meÖ falsbréfum,

og kom lít snemma og safnaöi öllu því hann gat inn í Hólma;

en þá hann var aÖ þessu kom rcttur hirÖstjóri meÖ kongser-

indi; tóku þeir Týl þá, og son hans, og leiddu þeir þá báöa austur

yfir BessastaÖi og hjuggu þar af þeim höfuÖiö; kallast Týlshóll

síöan.

8. [Margir hiröstjórar og höfuösmenn hafa íslenzkir veriö,

þó hcr sc fæstir nefndir og þau fríheit se frá Islenzkum
; þó hafa

þessir síbast veriÖ: Bjöm þorleifsson, þorleiftir Björnsson, Vigfus

Erlendsson 2
. Hannes Eggcrtsson var og höfuösmaÖur [hér, hann

átti Guörunu , dóttur Björns GuÖnasonar. Eggert Hannesson var

og hiröstjóri nokkur ár, síðan lögniaÖur 3
. En Diörik van Mynden

1523, og þaö ár scgir síra Jón Egilsson að faðir sinn se fæddur, cn

1523 + 4 gcfa 1527, og þá ætti Skálholts kirkja að hafa brnnnið.

Finnur biskup sctur brunann 1526.

') Vilkins máldagi cignar kirkjunni á Bcssaslöðum „þriðjúng í heimalandi",

og cr það Lambhús, cn Báruhaugseyri hefir hún cignazt seinna.

?) frá [ sl. 236.

d
) frá [ faðir Eggerts, og segja sumir að Eggcrl haíi komið til á Bessa-

stöðum, 236.
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kemur hclzt vií> þetta efni: hann lielt sig vel í fyrstu, því þeir

höf&u þá ekkert um ab vcra, og voru þá afealhirðstjórar svo sem

nú cru umbofesmenn ; en sífean tóku þciv afe smá-dirfast: báfeu

kdnginn um Viöey, þafe væri einn klen hesíahdlmi, svo sem vera

mætti fyrir eina tvo cfeur þrjá hesta, og fengu kdngsbref þár

uppá afe þeir mœttu hana ab ser takaj [kom Diferik sjálfur tít

meb þab bref 1

,
])ví Cláus Marvitz sendi hann utan, en sat sjálfur

á Bessastnfeuni um veturinn. Reife [biskupinn í Ölves, til fundár

vib Dibrik, og las hann 2 fyrir Iionum önnur kóngsbréf, en ei

])etta, hafbi biskup þó heyrt hop á, ab þab bref mundi títkomib;

hélt Alcxíus Pálsson klaustrib í Vibey; höfbu vinir ábótans utanlands

skrifab honum til, afe hann mætti taka sig í vakt, því þetta væri

á ferbum, hafSi Eggcrt þab bref híngab meb sér um vorife, því

þab skip kom fyrst til landsins sem hann var á; fékk Eggcrt síva

Einari Olafssyni í Görfeuni bréfife, en pveslurinn sendi þab ábótanum

meb Egli syni sínum, gaf Alexíuss sig þar ekki ab, utan haffei sig

á land í tíma. En á hvítasnnnu - morgun fyrir sólu — bar ])á

hvítasunnu [á sunnudag 3 eptir fardagariku — anno 1540 4 tóku

þeir Dibrik sér bát í Laugarnesi, áttæríng, og reru til eyjarinnar

xiiij saman, meb einum íslenzkum, sem var Olafur Ingimundarson,

hestamabur þeirra — var ábótinn í landi í sínum fardogum ebur

títvegum — ráku þeir í burt fólkib, slóu og börfeu og hröktu

mcnnina, svo þab tók stóran tólfævíng, cv het Tumáskolluv, og

*) i'rú [ bætt við eptir 236, því það cr augljóslega úrfallið ar yfirsjón. —
I konúngsbréfabókum, scm hcita uRcgistcr over allc Landenc" í leyndar-

skjalasafninu í Kaupmannahöfn (Geheime-Archiu) , cr gctið bréfs {)css,

sem Kláus van Mervitz höfuðsmaður heflr fengið fyrir Viðcy, þannig

(Rcg. ovcr aJJe Landc Nr. I, bl. IiG): aClaus Maruidz fick fölgcbrcn'

thil mcnige böndcr som Hgge thill Huidöc ClosLcr dog saa At hand skal

besörgc Abbcdcn oc menigc brödre dcr Indc cre med dicris Wnder-

holling thiil kledcr Mad bch Ö\\. Actum HaíTniæ Anno 1539" (sbr.

Finns Hist. Eccl, u. 281); cn það cr ískyggilegt, að bréfið næsta A

undan í bréfabókinni cr dagsctt MaUhæusmessu dag (21. Septbr.) 1539.

svo þar af mætti gruna, að Mervitz hafi útvegað sér bréuð a eptir,

þcgar hann frctti að Diðrik var búinn að ná klaustrinu. — Annars hcfir

höfundur þcssarar frásögu auðsjáanlega haft fyrir sér lausar frásögur um
þcssa viðburði, því er tímatal hans nokkuð á reiki.

2
) frá [ Didrich til fundar við biskup í Ölvesi og las, 226.

8
) hætt við eptir 23G. 4

) réttara : 1539.
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flúbu i land strax, hvert mannsbarn
,
og fekk scr vistlr hjá fólki

sínu, ebur hvar sem hver fekk ser alhvarf. Annab skip var kallab

Maríubúb 1
í Vibey, þab var teinæríngur ; en ábótinn fó*r til H<51a

í Grímsnesi, því þab var klausturjörb
,
og sat þar. Var tckinn

dagur seinna um sumarib, eptir alþíngi, því ábótinn beiddist síns

hjálpræbis upp yfir alla á alþíngi af höfubsmanninum ; var sá

dagur í Görbum
;

eigi kom biskup þángab; varAlexíusþá skipabir

Hólar í Grímsnesi, og tileinkabar jarbir, og þær skyldi hann hafa

sína lífstíb, en þær skyldu hníga til klaustursins aptur eptir hans

dag; andabist hann í Hðlum og liggur þar; hafoi hann áour haldib

þíngvöll, þá hann var prestur. Aldrei ftkk hann neitt af því sem

hann átti í Vibey. Mart ár var hann þar ábóti , en þeir Dönsku

tóku ab ser Vibey og allar hennar eignir, uppá þab bréf hvers

fyr var getib, og höfbu þar ei annab privilegium til; settu þeir

síra Jón Bárbarson til rábsmanns í eyna, sem ábur hafbi Gufunes

kirkju, og var hann þíngaprestur ábótans og hans útsendari ábur;

item lctu þeir þángab iiij þýzka og sína vinnumenn frá Bessa-

stöbum, því þeir fengu enga ábur; rúbu þeir allt þab í kirkjunni

var, en brutu hana nibur sjálfa; varb þá margur dskapa arftir

kirkjufjánna. J>ótti þetta mörgum miklar tiltektir 2 .

Um biskupa skipti.

9. þegar biskup Ögmundur var nú mjög hniginn á efra

aldur og uppgefinn mabur, sjötugur ebur vel svo, því mest gekk

ab honum sjónleysi, kjöri hann annan ser til mebhjálpara og í sinn

stab eptir sig: þab var Sigmundur, systursonur biskup Ogmundar,

sonur Ásdísar Pálsdóttur og Eyjdlfs á Hjalla, brúbir þúrdlfs bdnda

Eyjolfssonar; hann hélt Hítardal vestur, og þótti vel ab sér, var

hann kjörinn á prestastefnu til biskupsdæmis eptir biskup Og-

mund, frænda sinn
,

sigldi hann og vígbist, en lifbi fá daga í

biskupsdæminu, ekki fleiri en 19, liggur hann í þrándheimi ; hann

hafbi fengib fótarmein og lysti upp ílíkamann; þetta skebi nokkrum

árum ábur en Vibey var tekin. Eptir þab kjöri biskup Ögmundur

í sinn stab síra Gizur Einarsson sér til mebhjálpara, því biskupinn

hafbi látib menta hann austur hjá abbadísi Hallddru ; höfbu þessir

þrír verib í Skálholti nokkur ár: Gizur Einarsson, Gísli Jdnsson

og Oddur Gottskálksson ; höfbu þeir allir fcngib nokkurn smekk

l

) Maríusúí, 210. 2
)

attektir, 236.
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utanlands af rfettuni evangeliskum lærdómi , en þorbu ekki láta

biskup Ögmund vita. Sendi biskup Ögmundur síra Gizur utan,

og kostabi hann ab öllu og fekk honum reibupenínga sem hann

þníftíj og slglði liann þab sama ár sem Vibey var tekin 1
. Ekki

hafbi biskup ncina grunsemd um annab, en hann mundi vera ser

triír og hollur, svo sem sjálfum ser, en heffei nokkur þenkt annars,

þá hefbu prestar aldrei samþykt ab láta hann sigla, en hann laun-

abi honum ei betur en fleiri abrir, sem biskup Ögmundur hafbi

mart gott og mikib til góba gjört. Nœsta sumar þar cptir kom

herra Gizur iit mcb þeim Hafnfirbíngum, því hann sigldi meb þcim;

reib hann strax hcim í Skálaholt frá Görbum vib fjdr&a mann, tðk

biskup Ogmundur honum vel, afhenti honum stabinn strax, en

hafbi sig burt; var þab í vikunni fyrir fardaga ab herra Gizur

kom íít
2

, en biskup Ögmundur kom til Hjalla mibvikudaginn í

fardögum 3
,
og hafbi þá farib alfarib meb öllu úr Skálholti. Litiu

síbar kom kóngsskip í Hólminn, þar voru þeir á sem bífalníng

höfbu ab sækja biskup Ögmivnd 4
,

því sagt er herra Gizur hafi

þab fram borib fyrir kónginn og rábib, ab ser mundi ekki neitt

takast ab framkvœma í cvangelio meban biskup Ögmundur lifbi,

því var riddarinn lifngab sendur meb ij
c fólks, het hann Christof-

fur, og meb honum Otti Stígsson. Strax þá biskupinn 5 spurbi, ab

riddarinn væri út kominn, skrifabi [herra Gizur 6 honum til og

settu dag meb ser á Kópavogi T
, var sá dagur á þribjudaginn

eptir fardagaviku 8
, voru þeir á eintali allan daginn , en ab því

endubu beiddust þéfr hesta inn í Hólm
,

og þaban í Skálaholt,

ekki flcirum en átta; kvab biskup þetta upp þess erendis, ab

riddarinn vildi gjÖra ser umskipti, taka smjör og vabmál fyrir

drykk; vorti lebir átta hestar, en engan grunabi enn hvab undir

') uvar Eigill þá 17 vetra, cn stcndur nú á lxx: 1593", bœt. v. 2.36.

2
) eptir því sem Gizur biskup segir í bréfabðk sinni hetír Iiann komið úl

G. snnnndag eptir páska (9. Maí gamla slíls) 1510.

3
)
það væri 2. Juni (gamla stíls) 15J0.

') aðgætanda cr, að hðfundunDn lætur Ogmund biskup vera tekinn 1510,

sama árið og Gizur biskup kom lil stólsins, cn hann var ekki tekinn

fyr en árið e|)tir, 151 1.

6
) hcrra Gizur, 2.36. °) frá [ biskup, 236.

7
) um frásó'gu þcssa sbr. bls. 72-74.

tí

)
þegar þctta cr hcimfært til ársins 1511, vcrður það 31. Mai (gamla

stíls)j 1510 væri það 1. Juni.

43
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mundi biía, svo þeir skyldu vera strax á miovikudags myrgininn 1

meo sólu komnir inn í Hdlm, en þá þeir skildu á Kópavogi reio

biskup til Garöa, en riddarinn aptur í Hólminn
,
og meo lionum

einn af biskups sveinum, Eyjólfur Halldórsson , sem lengi hafbi

verio sveinn biskups Ögmundar, var hann leioarvísirinn ; hann

hafbi verib í Svcinstabarcib norbur, og var honum kennt um

víg Árna Bessasonar, sem var bróoir þorbergs Bessasonar, cn

biskup skaut skjóli yfir hann og hjálpabi honmn. A mibvikudags

morguninn ríba þcir úr Hólminum X Danskir og þessi Eyjólfur,

eptir mibmunda, og ribu alla nóttina, komu svo til IJjalla á fimtu-

daginn 2 fyrir dagmál, voru þar ekkj heima fyrir nema ij karl-

menn, cn biskup lá í baostofu; hlupu þcir ij Islenzkir, sem voru

menn biskups Ögmundar
,

og földu sig fyrir hræbslu, gengu

Danskir strax inn í babstofu, og tóku biskup höndum og leiddu

liann í einni skyrtu fótsíbri út á hlab, því þeir hafa ekki lengi

þorab ab vera í bænum; lctu síban sækja klæbi hans; hljóp Ásdís

ab, og vildi halda honum, en þeir slitu hana af honum; settu

þeir hann þá í söbulinn og höfbu jafnsnart meb scr, og höfbu

strax út í skip, bjuggu þeir strax sæng og lctu hann þar liggja;

segja þeir þá hann skuli laus ef hann fær þeim allar jarbir, þær

sem hann varb cigandi ab á meban hann var biskup
,

og gaf

hann þar já til, ef hann yrbi laus, og voru þar bröf um gjorb;

þá varb hann ckki ab heldur Iaus; lofubu þeir ab láta hann

lausan cf hann fengi þeim allt sitt silfur, því lofabi hann
,
og

9

sendi riddarinn eptir því síra Einar Olafsson ; hann vildi ckki

fara eptir silfrinu utan biskupinn gæfi sitt brcf og innsigli, ab

þab væri sinn vili, og hann væri vítalaus þar fyrir 3
; fóru þá vj

Danskir meb síra Einari, og áttundi Egill sonur hans, til Hjalla,

og sögbu þetta Asdísi; lct hún strax til lyklana, sópubu þeir öllu

því sem var í kistunni í einn Ifnsekk, bæbi dölum, nóbel og rínsk-

um gyllinum, skálum og staupum, slóu líka beitir af hornum og

höfbu meb scr, smátt og stórt, svo þar var ekki einn lýbikur 4

')
J>.

e. 1. Juni 1511. 2
) 2. Juni 1511.

3
)

þctta bróf frá Ögmundi biskupi lil systur hans, uskrifað uppá Kristo-

forus skip v. idus Junii anno m. d. xl. primo", (á skipi KristoíTcrs Hvít-

feldar 9. Juni 1541) er prcntað í Finns Hist. Ecclcs. u
;
568. Frmn-

ritið cr í lcyndarskjala-safninu.

4
) lýbikur, þ. c. lýbskur smáskildíngur, því þá gengu Hansastaða peníngar
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eptir. En eitt nisti var þar meS, kostnlegt, lýsti Ásdís þaÖ sína

eign og því gáfu þeir þaft laust, og meí) þab fóru þeir; gaf ridd-

arinn síra Einari dal fyrir ómakið, en biskup varb ckki laus ab

heldur; vildu þeir þá hafa nistiÖ meb, ef hann skyldi Iaus verfea;

lét biskup þá skrifa systur sinni til um þab, fdru þrfr Danskir

eptir nistinu og fengu þab, samt sat biskup fánginn og var hann

fluttur sams árs í Danmörk og settur þar í eitt klaustur [sem

heitir Sór 1
, hvar hann lifði í gdí)u haldi nokkur ár, til þess hann

andaðist, og er þar grafinn í kirkjunni og þcssi orb klöppub á

mibjan legsteininn: „Ög??iundus episcopns Schalholte^isis". J>aí>

er endíng á hans œfisögu.

Um slag Danskra í Skálholti 2
.

10. Á því sama ári sem þeir Dönsku tdku Viöey, sem var

á árinu fyr 3 en biskup Ögmundur var tekinn, satDiSrik um kyrt

á Bessastööum fram á sumar, en á liönu sumri gjörbi hann sör

fer& austur, og vildi feröast á klaustrin; sendi hann ij menn frá

sér til Odda: Petur Spons og Juren Finch 4
, en hann rciö í

Skálaholt og kom þar kveldiÖ fyrir Laurcntiusmessu 5
, setti hann

tjald sitt í portinu í biskupsgarÖinum, vildi biskup ab hann vœri

ekki, en hann sagÖist skyldi vera, uhvaÖ sem sá dyvels blindi

biskup" segbi; slíkt talaði hann bæ<M kveld og myrgin ; let biskup

þd veita honum öllu heibarlega[. — I timburstofunni var 6 síra Jdn

Björnsson, fafeir Olafs sem nu er á Felli 7
, sem þá helt Torfusíaði,

settur til aS skenkja, en rá&smaburinn
,

[sfra Jdn He&insson í

Hruna8
, sendi eptir fdlki á bá&ar sífeur ut í Grímsncs og austur

í Hreppa, svo biskup vissi þar lítib e&a ekki af, þd grunaÖi hann

þaí) og lét segja Diðrik aÖ hann vildi hann fœri, því von væri

á íslandi mcst megnis, og drógu nafn afLiibeck, hclzta slaönum í sam-

bandinu; inciníngin er, að þar var ckki cinn skildíngur cptir.

') író [ sl. 236. 2
) sbr. bls. 68-71.

3
) rctt. tvciin árum, því Viðey var tckin og Diörik drcpinn 1539, cn Ög-

mundur biskup var tckinn 1541.

4
) í 236 líkist það frcmur

tí
Funch'\ 5

) Laurcntiusmcssa cr 10. August.

6
) frá [ í timburstofunni. Var síra Jón o. s. frv., 216.

7
) J>.

c. að skilja, að Ólafur Jónsson bcfir vcrið á Felli 1593, þcgar rit-

gjörðin í 236 var rituð.

tí

) frá [ bcfir fyrst vcrið mcrkið |—o— | í 236, scm sýnir að sá scm ritaði

hcíir ekki vitað nafnið, en það er ritað á spázíu síðar mcö annari bcndi.

43v
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manna , hann skýldi fá meb sisr hvab hann vikli; en Dlbrik sat

þess heldur. \~>á kemur fólkib, á sjálfa Laurentíusmessu, og þusti

strax inn í portib, varb Diörik þess var í timburstofunni , ab ys

var í gar&inum, og Ieit tít í glugginn og spur&i: u[hvad skal so

mangen Mancl mctt Hellebor ?" 1 og stökk upp vib borbib og hafbi

uti daggarí) og vildi slá prestinn, þann scm skcnkti , en prestur

brást viö tít, og sló aptur stofunni, voru þeir þá inni Dibrik og

einn hans mabttr, þrifei piltur xiiij vetra, en hinir iiij voru úti,

því vij voru alls , meb bcstamanninum Olaíi lngimundarsyni , scm

heini ribu til stabarins ; voru þeir strax drcpnir sem líti voru í

garbinum, cn sfóan var vcitt aí)gánga af) stofunni: gánga að Jón

Sigurbsson og Fveinn forsteinsson og Jón Jónsson, rábsmabur frá

Hömrum, kalla&ur Hanira-Jdn , var Di&rik þar lag&ur til bana í

stofunni strax, og mabur hans, en drcngnum var líf gefií), en

Olafur hestamaöur var drepinn í gaungunum hjá biskupsstofunni,

sögbu þcir hann mœtti fylgja Dönskum nii, hann hcfbi fylgt þeim

lengi; voru drcgnir síSan strags út og hafbir austur í Söblahól,

en vcgna þess ab vatnib í brunninum , sem var milli herbergj-

anna og hituhííssins, saurgabist af bldbinu, skipabi biskup ab

gjöra brunninn blindan, og svo lagbist hann af ; fdr fólkib strags

aptur hver til síns, en sá danski drengur var hhr um vctrinn,

og umsat hann ab vita hverir ab víginu höfbu verib, og ab því

komst hann, en ekki fengu þeir nein gjöld fyrir þab; þótti mönn-

um þetta mikil og gób Iandhreinsun. þessu nœst var strags

mabur sendur í Odda til Pcturs Spons og Jurins, mcb þeim bob-

skap, ab þeir skyldu finna Dibrik í Ilruna, en þá þeir komu þar,

og höfbu tjaldab fyrir neban kirkjuna, þá komu menn strags og

sögbu, ab Dibrik hefbi bebib ab heilsa þcim, húsbóndi þeirra, og

gáfu strags í og eltu þá og drápu, hðtu þeir Jón Magniisson og

Sigurbur Bernharbsson, sem fyrirlibar voru ab þcssu verki ; voru

þeir grafnir utangarbs , sem hundar. Strags sem þau tíbindi

spurbust subur, tóku þeir sig saman scm Danskir höfbu misþyrmt

um vorib í Vibcy, og fóru fram í eyna og komu þar mcb sólu í

þessari sömu viku, og drápu þá ÍV sem ]>ar voru af Dönskum,

og grófu þá austan undan klaustrinu
,

þar í Gaunguskarbi
,

]>á

gengib cr upp ab Gufunesi. HöfÖu þeir allir Danskir, scm tekib

höfbu Vibey, verib dæmclir rétt dræpir á alþíngi um sumarib, cn

ri 6 [ hvað þeir skyldu með svo niargan hcllbor, 23G.
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þeir dultlust vib þab ; voru þeir alls xiv meb piltinum, cn nú cru

af Xli og pilturinn þrettánfli, cn fjórtáridi hét Jóachim, var hann

ut á Strönd veturtaksmabur 1 á Aslákstöbum
,

og drápu klaustur-

mcnn tír Yibey hann þar um veturinn
,

|)á þéir fóru í ver, fóru

þeir í Vatnsleysu á skipi og gcngu þaban um nóttina á Áslákstabi

og drápu Jóachim. Síra Jón Bárbarson sá um í Vibey, og var

þar lánga tíma úr því, og Iflca sá hann um á Bessastö&um til

vorsins, og stób svo allt þar til riddarinn kom lit um sumarib

cptir, svo landib var höfu&smaunsiaust , en riddarinn setti Eggert

Hannesson til hirbstjóra yfir, og sat hann á Bessastöbum og var

þar nokkur ár, en eptir hann kom síra Pctur Einarsson, og var 2

nokkur ár, þá kom Lauranz ;i Mú\, þá Otti Stígsson, en hann setti

cptir Christian fóveta í sinn stab; lifeu IX ár 4 frá ])ví Dibrik var

drepinn og til þess ab þessi Christian var drepinn subur á Kirkju-

bóli á Mibnesi, tveim dögum fyrir kyndilmcssu um vettirinn eptir

líflát biskups Jóns.

Nokkuð 5 égrip nin gönilu siðina.

11. Ottusaungur var kallaour þab sem fyrst var súngib

á morgnana; en prím |)ab scm súngib var fyrir prcdikun; cn

tertia þab scm súngib var í mcssunni, cn nóna þaÖ sem súngib

var eptir allt embættib, og var þetta kallab þriggja lestra liald;

voru þrír Davíbs sálmar í hvcrjum parti. Bænadagar voru þá

engir haldnir, cn lctanía var súngin og vij sálmar á skírdags

kveld og á föstudags kveldib hib lánga, aldrci cndrarnær, utan

stundum í gagndaga 6 viku.

Á gagndaginn cina, sein var mibvikudagurinn fyrir uppstign-

íngardag, var haft þab cmbætti sem aldrci var hat't endrarnær:

var þá gcngib kríngum túugarba, fyrst frá kirkjudyrum í þá átt

sem mibsmorguns átt er, svo um kríng allt í náttmála átt, þaban

rettsýnis til kirkju aptur, var borib vígt vatn undan, og upphalds

stika, cn í engum var prestur þá messuklæbum, utan litlar stólttr

á hálsi og bera handbók sína; stób sinn kross í hverri átt á

túngörbunum, í mibsmorguns, daginála, hádegis, mibmunda, nóns,

l

)
vcturlagsinaður, 230. 2

) höfuösmaður, b. v. 236. 3
) Laurus, 21(3.

*) rett. ellefú (xi) ár, því Diðrik var drepinn í August 1539, cn Kristján

skrifari í Januar 1551.

ö
)
þannig, 230; nokkur, 215

;
210. 6

) gicgn daga, 230.
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mibaptans og náttmála stab; ekki var þá súngib utan þab sem

prestur Jas sjálfur, en allt fólk gekk meb Loniirn, og þetta var

gjört á hverju bygbu bóli, þó prestur væri ekki, því prcstur baub

hann
,
og skjpabi fólki sunnudaginn fynr svo ab gjöra, og Jesa

sín fræbi og bænir scin þab kynni, og bífala sig gubi.

Aldri gekk fólk innar 1 utan einusinni á ári, utan í daubstíb;

tók þab til eptir mibföstu, cptir fólksfjölda, og gekk innar alla

daga í efstu viku, utan á föstudaginn Jánga, svo allir höf&u innar

gengib á páskadaginn, þeir í sókninni voru.

Vatn var vígt hvern og einn sunnndag, en ekki á 'Ótmm

helgum clögum, og bar fólkib heim frá SÓknarkirkjunni hvern

sunnudag þab vígba vatnib úr vatnspottinum í könnuni
,

koppurn,

staupum, hornum, því vatnspotturinn var settur fram fyrir kórs-

dyr og hver mátti hafa þar af sem vildi, og stökktu þeir þessu

vatni um sín hús, þá þeir komu heim.

Item laugardaginn fyrir páska var slökktur sá gamli eldur á

hverjum bæ, og sleginn aptur annar nýr lijá prestinum, og sóktur

þángab; því presturinn varb ab vígja hann, annars átti hann ekki

ab duga.

Item var pálminn vígbur á pálmadag, og brenndur síban á

altarinu, á altarissteininum, og askan látin í línpoka ebur slgóbu,

og geymd svo til annars öskudags, og þeirri ösku var þá dreift

á fólkib á öskudaginn eptir messu í kirkjunni, gekk mabur eptir

mann til prestsins, en prestnrinn stób í kórdyrunum og stökkti

meb bustakorni á hvern fyri sig, og las ebur tautabi citthvab á

meban, En þá hann dreifbi vígbu vatni á fólkib, fór hann svo

ab: hann vígbi vatnib fyrir embætti hvem sunnudag
,
og gekk

síban fram í klrkju
,
og hafbi svo sem kýrhala lítinn , í kross

lagban, í skapti, og gekk djákninn eptir honuin meb vatnspottinn,

en presturinn stökkti á allfc fólkib aptur og fram, og las þetta úr

Davíbs saltara: {laspergis me Domine hysopo" — síban tók hann

til embættis.

I prócessíu var gengib fyrir messu á pálmadag og páskadag,

var fyrst borib undan vígt vatn í potti, þar næst gekk prestur

eba djákni meb uppihaldsstiku 2
, hún var vel há

,
og iij pfpur

upp úr og iij Ijós þar í; þá gcngu ij eptir henni, sem súngu,

og enn abrir ij næst presti, ef til voru, höfbu þeir ermalaus

þ. c. til sakiamentis. 2
) upphaldsstiku, 236.
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rykkjulín, en prestur hafbi sjálfur serk og bar harni írskan kross,

sem krossniark var á, gjört af leiri og smeltir í steinar, siíngu

þeir de tempore: á pálmadag ^de introitu Christi in urbeirt\

en á páskadaginn siíngu þeir ude resurreclione".

Meb breiba enda á stólunnm 1 klekkti prestur í kollinn á þeim

sem skriptubust, einkum á friHulífisfðlki, en þeir sein stærra brutu

voru leystir meb laiisnavvcndi , sem þar var til gjorbur. Item

eptir þab prestur hafoi skriptab gekk hann fram í kirkju
,

og lít

ef mart var, og las sálminn : „miserere mei Deus", og seildist til

meb lausnarvendinuin , til þeirra sem innar ætlubu ab gánga og

skriptazt höfbu, og laust þá í höfubib eitt högg hvern, og þá

sálmurinn var úti tdk hann til aptur og gekk eins um kríng og

fyr, og sagbi þá vib sðrhvern: „í nafni föbur, sonar og anda

heilags ,)

,
og þá fekk serhver þeirra sem skriptazt höfbu iij högg

af lausnarvendinum, en djákni bar tölur eptir presti, og taldi,

svo eigi skytist, hversu mikib helga þyrfti fyrir bergfngina, las

prestur góba játníng af daglegum syndum, og fólkib skyldi lesa

eptir honum; önnur áminníng var ekki.

Fjórir voru tímar þeir á ári, er presta skyldi vígja, helzt í

Imbruvikuin sjálfum; þær voru fjdrar; fyrsta var á haustin,

næst eptir krossmessu, önnur í þribju viku jólaföstu
,

þribja var í

annari viku lángaföstu, fjdrba í fjórbu viku eptir páska 2
, var þab

kallab í hvítadögum
;

þab voru þá kallabir hvítadagar allt frá

páskum til hvítasunnu.

Dýridagur ætla menn verib haíi um dominiea trinitatis 3
,
því

um heilaga þrenníng hafbi talab verib.

«) stólnum, 236.

2
) rcttara: í vikunni eplir hvítasunnu.

8
) {i

lrimtudagur næstur cptir Trinitatis, scin var fcstum corporis Christi",

mcð hendi s;ra Torfa Jönssonar í Gaulverjabæ bætl við í 215^ „hann var

limtudaginn næstan eplír Trinitatis S. D." (= sunnudag), er bætt við

með annari hendi í 2IG.
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IV.

f>að réttasta uin ælt og uppruna licrra Gizurar Einarssonar, cr biskup Og-

inundur kaus til biskups vcgna síns aldurdóms, og áður cr nokkuð uin

talað*.

1. Á Vestfjörfeum á Vatnsfirfei höfí)u fyrif eignar afesetur og

höfufebdl mefe rniklum afelútandi eignum, görfeum og gózi, þau höffe-

ínglegu ínektarhjö'n þorleifur Einarsson* og hans hustrú, komin

af kynstórum norskum göfugra manna ættum, sem ættartölurnar

útvísa. þessi fyrnefnd hjón áttu tvo syni: Björn og Einar, þar

til eina dóttur 4
. Á mc&alskci&i sinnar æíi sigldi sagöur f>or-

leifur burt af Islandi ; hann andafeist, ab sögn og skriii gamalla

manna, utanlands, svo hann kom ekki til Islands aptur, heldur

fell í stríbi. I fyrstu arfaskiptum þeirra bræfera, Björns og Einars

þoiieifssona , helt Einar Vatnsfjörfe fyrir setugarfe eptir mófeur

sína, hustrú Kristínu Björnsdóttur , sú þar haffei Iánga tíma stafe-

arhald og heffear ráfe. þessi jonkæri Einar, almennilega svo

nafnkenndur, andafeist ógiptur, sumir skrifa utanlands, og hafi átt

afe vera hirfestjóri; sumir skrifa hann haíi druknafe mefe svcinum

sínum druknum: hann hah' ætlafe á skipi frá Vatnshrfei og tii

Mclgraseyrar , en mefe því þafe er óvíst vil eg þar ekkcrt um
skrifa. þcssi jonkæri Einar let eptir sig laungetna dóttnr, sú

het þurífeur Einarsclóttir. — Læt nú um stund hjá lífea íleira um
hana aö ræba 5

, meban eg segi nokkub frá þeim öferum brófeur

hins 6 andafea, sá er Björn het.

2. Björn þorleifsson fór af landi til mciri frama og frægfear,

hann þénafei*1 um nokkra tíma þeim kóngi er þá var í Noregi,

mefe IV sveina, og af stórri gunst og gcngi og mikilli mannprýfei,

sem honum var lánafe, þá var" hann kónginum þekkur, svo hann

varfe dubbafeur riddari; gaf honum hjálm og skjöld, fyrir cítt

vopcn svartan björn í gulum feldi 9
,
gaf honum þar uppá eitt frí-

>) fjórtán fyrstu kapílularnir af þessum kafla eru ckki í 23G, og mun Jón

Gizurarson hafa bælt þeím við sjálfur.

2
; skrifað, 21G. 3

) rétt.: Árnason, Einarssonar.

4
)
það cr alkunnugt, að uó'rn X)0I 'I e 'fs °8 Valnsfjarðar-Kristínar eru talin:

þrír synir (Bjtirn , Árni og Einar) og þrjár dætur (Solvcig, Helga og

Guðný).

5
) skrifa, 2IG. °) þess, 216. 7

) þjónaði, 2IG. varð, 2IG.

9
)

þetta hlýtur þó liklega að vera rángininni, þvi afskrípt af þvi saina

bréfi, scm höfundurinn þykist liafa scð og lesið, cr cnn til. Svo stendur
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heits bref, scm vara skyldi yfir honum og hans cptirkoinandi

ættmöniwm æfinlega; þab bref íinnst hjá þeim bræðrum Magnus-

sonum og Ragneibar heitinar Eggertsddttur, hvert cg séð og lesib

heíi hjá Jóni heitnum Magnússyni eldra 1

; þetta fríhcitsbref er

meb k. M. hángandi innsigli. Eptir þab BjÖrn hafbi þar nokkur

ár dvalib, tók hann blítt orblof af kóngi og sigldi híngab aptur

til landsins, og settist a& þeim stðru eignum er hann hlotib hafbi

eptir sína foreldra og syskin, hélt fyrir einn hofgarb Vatnsfjörb,

og annan Reykhðla, hverjum hann meb harbfengi nábi, og sat þar

tíbum mcb sinni cignarkvinnu, hustrú Olöfu Loptsdöttur. líennar

fabir var kallabur Loptur hinn ríki, átti mjög mikib jarÖagóz hér

á íslandi, reib jafnlega, — ab sögn — milli sinna búa mcb XX

sveina; hann helt sinn cinka hofgarb ab Möbruvöllum norbur, meb

einni kvennpersónu , er hét Kristín; þau unnust í líf og fjör, en

máttu þó ei eigast, því ab þrimenníngs meinbugir voru á meb

þeim; gipti hana, eptir þíngstefnu setta, einum sínum sveini, sá

hct Höskuldur ok átti tvö hundrub hundraba. Nú sem þetta var

skcb, sagbiLoptur: ukjörvilt varstu, Kristín, cg meinta þú mundir

kjósa mig" — hann hugbi meb þessu móti ab hægja þcirra hörm-

um, en svo heíir saga af gengib , ab varla væri fögur. Loptur

hafbi kvebib og hcnni sent margar vísur, nokkrar í hvcrt sinn,

meb allrahanda bragarhætti: — skulu vera xtigi — og fannst í

treyjuermi hans þá hann var daubur. Loptur átti vib þessari

konu þessi börn , sem svo eru nefnd : Skúli
,
Ormur, Sumarlibi,

[Eirekur, SoiTía 2
, en ci lieíi eg heyrt hvort þau komust öll úr

barnæsku. Síban átti Loptur ríki Ingibjörgu, dóttur Eyba-Páls;

i\, að Jón Magnússon cldri, sern hér cr nefndur skö'mmu Siðar, yar einn

af pcim sem kosinn var til að senija uni vcrzlnnai (axtann 1619, og

var í KanpmannahoTn þann vetur. J)a fekk liann staðfestíng konúngs

uppá skjaldbief Bjarnar J>orleifssonar forfoður síns (Nyborg 20. Januar

1620 j prent. í safni Magn. Kctilss. n, 314-315)^er það skjaldbréf sett

inn í staðfestíngarbrcfið, og stendur þar, að merki hans hali verið

ít
hvítur björn í blám feldi.

1
' Skjaldbretið cr og prcntað þannig í safni

Magn, Kctilssonar i, sbr. Annála Djörns á Skarðsá i, 62.

') Jón þcssi ^lagnússon, sýslumaður í Dala sýslu, bjó á Heykjahólum, og

átti Ásiríði Gísladóttur lögmanns, ^)Orðarsonar; hann andaðist 15. Novembr.

1011. Annál. Kjorns á Skarðsá u, 25G; Árbækur vi, 100.

2
) Eirekur og Sophía eru annars talin börn Lopts og Ingibjargar, cn ckki

Kristinar. og svo cr talið hcr rctt á eptir.
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þeirra bb'rn Guttormur, þorvarour, Olöf, SofFía, Eirekur. Gutt-

ormur 1 Loptssou átti þá konu er Solveig hSt, þeirra sonurLoptur,

er átti Steinunni Gunnarsdóttur hans synir Stefán og Petur.

Pétur Loptsson átti Sigrfói þorsteinsddttur, hans börn: Ragneiour,

Arni, Seselia, Loptur. Ragneibi Pétursddttur átti J<5n Magniisson

á Svalbarbi nor&ur; þeirra synir voru þeir: Sigurour, Páll, Magnús,

Jó*n Jónsson lögmaöur gamli, og IV dætur eÖur þrjár. Páll Jó*ns-

son klagaöi Staoarhól, en keypti Reykhóla; hann átti Helgu Ara-

ddttur, sonar biskup Jðns, sem síoar mun getiö veroa. Magnus

Jónsson átti þá konu fyrst, er Elín het, en sfóar átti hann Ragn-

eiöi, dóttur Eggerts Ilannessonar
;
bjó fyrst ab Ögri í Isaíirbi, en

er Eggert sigldi, bjó hann ab Bæ á Raubasandi. Sonur Sigurbar

var Jón Sigurbarson lögmann; — Páll og Hclga: þeirra börn

voru Ragneiöur og Pétur, Elín. -— Ragneibur átti fyrst Gizur

þorláksson, og vib honum Jón og Magnus
,

Gizurssyni. Eptir

Gizur giptist hún síra Sveini Símonssyni og átti vib honum síra

Gizur og M. Brynjólf Sveinsson, biskup í Skálholti. Elín átti

Björn Benediktsson , hélt Múnkaþverár klaustur; þeirra sonur

Magnús Björnsson lögmann
;

þeirra dætur SigríÖur og GuÖrún.

Sigríbur átti Pál GuÖbrandsson 2
.
—

3. þessi áburnefndur Loptur ríki þjónabi og mcb IV sveina

Novegs kóngi , varb og dubbabur riddavi 3
, fævÖi cptir þaÖ hvítan

fálka í blám fcldi, scm nú hans eptirkomendur færa í sínu inn-

sigli og 4 signeti. Svo kvab síra Olafur hcitinn Halldórsson 5 nm
einn þeirra Jónssona:

') (íuttormur, sem hcr er talinn, er sami og Ormur, sem bæöi hcr á undan

og annavstaöar almcnnl cv talinu sonur Lopts og KrisUnar. Solvcig kona

hans var dótlir X)0,'I c'k Arnasonar og Vatnsfjarðar- Kristínar , systir

Bjarnar hiris ríka.

2
) cn Guðrún hcrra Gísla Oddsson biskup í Skalholti, og dóu barnlaus, b.

v. 210.

9
)
sem, b. v. 216.

4
) eður, 216. -

b
) síra Olafur Llalldórsson var prcstur á Stað í Steingrímsfirði 1596 og

þarcptir, og var andaður fyrir 1639; hann orli tvær rímur í Pontus rímum

til framhalds cptir Magnús Jónsson hinn gamla, og orti þar í mansaung

um Ragneiði Kggertsdóttur og ætt hcnnar. fiessar rímur síra Olafs cru

enn til í safni Árna Magnússonar (Nr. 613. H og í 613. I) og brot af

þeim í Stokkhólmi (Nr. 28. 4to á pappír).
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Færbi hann í feldi blá

fálkann hvíta skildi á,

hver mann af því hugsa má
hans muni ekki ættin smá.

Eptir þab Loptur ríki hafbi gipt þessa Kristínu, sem ábur er gctib,

gipti hann sig annari kvinnu, og er sagt þau hafi átt, rnebal annara

sinna barna, dóttur, sií er nefnd Olöf Lopísdóttir, mjög skaphörb,

mikilhæf kvinna; hún giptist Birni þorleifssyni
,
og áttu nokkur

böm saman, og er þessara helzt getib: — þeirra synir hðtu svo:

þorlcifur Björnsson og Einar, sem utanlands skal hafa andazt og

átti ab verba hirbstjóri
;
þcirra dóttir hefir heitib Solveig, hiín bjó

fyrst á Ilóli, átti þar bam í frill ulífi
,

giptist síban Páli Jónssyni,

scm vcginn var á Öndverbareyri
; þó er göfugt ættsprengi af þeim

komib. Ábur Björn þessi giptist Olöfu, átti hann tvö laungetin

börn: Jón, kallabur Dan, bjó á Hrafnseyri í Arnarfir&i, hverja

hann gaf Skálholti á deyjanda degi
;
og dóttur, sú er nefnd þóra,

hverja hann gipti Gubna Jónssyni. þau áttu nokkur börn saman,

mebal hverra þeirra sonur er nefndur Björn Gubnason , hver eb

varb sýslumabur yfir Isafjarbar sýslu (og) sat ab Ögri. Hans son

var Torfi , hann sigldi XVIII vetra uppá Vatnsfjarbar klögun , en

andabist um þann tíma, varb ei tvítugur ebur stórt þar yfir.

Kvinna Björns Gubnasonar hefir heitib Ragnhildur Bjarnadóttir,

þau áttu og IV ebur V dætur saman, þær hafa svo heitib: Gubrún,

Sigríbur, þdra, Ólöf og Gubrun, köllub riínka. Gubriin Björns-

dóttir átti tvo menn, sá síbari hht Hannes, hans fabir hfet Eggert,

var lögmabur í Víkinni í Noregi, dubbabur riddari, scm þaft frí-

heitabröf lítvísar 1
. Gubriín og Hannes Eggertsson , hver eb var

hirbstjóri hcr á landi , áttu þessi börn: Eggert Hannesson, Björn

Hanncsson, Bjama Hannesson — hann andabist ógiptur — en

dætur: Gubríin Hannesdóttir, Katrín, Margröt. Gubrun átti þorlák

Einarsson ; Katrín átti herra Gizur Einarsson , en Margr&tu átti

síra Halldór Einarsson, þeirra son síra Bjarni, sem hélt Selárdal,

vestan fram í Arnaríirbi. Gubrun og þorlákur áttu nokkur börn

sín á millum, sem her eru ei nefnd, utan Gizur þorláksson þeirra

son, hann giptist Ragneibi, dóttur Páls Jónssonar á Reykhólum;

þau áttu nokkur böm saman, hver úng sálubust, utan Jón Gizurs-

son, scin þetta hefir upp skrifab, eptir því sem hann hefir getab

!
) brcfið sja hér fyrir aptan m, 2.



074 RITGJÖRÐ JÓNS GIZURARSOlNAR.

því sainan safnab eptir gamalla manna skriíi og frásögn. Annar

hans son Magnús Gizursson.

þessi fyrrskrifabi Björn ríki var í hel sleginn í Rifi, af

Engelskum, vcgna upphlaups, sem varb milli hans og þeirra; þar

renna ævintýr úh Hustrú Olöf var í þab sinn inn á Helgafelli,

er hiín frétti lát Björns bónda síns, hún sagbi : uekki skal gráía

Björn, heldur safna libi," hvab hún gjörbi, klæddi sig hríngabrynju

og þar yíir kvennmannsbúnabi , dró svo íneb útbúib lib, komst

meb kænsku (á) Jónsmessu og hennar fólk ab Engelskum, og

drap þcirra mikinn fjölda, utan kokkinn , sem naumlega fékk líf,

fyrir þab hann hafbi ábur hjálpab syni þeirra þorleili, hvers hann

naut, þó meb naubum. þab var þá málsháttur:

Rustugt varb í Rifi

þá ríki Björn þar d<5.

Hustrú Olöf sat á Reykhóluni til daubadags
,
og væri um hana

mart ab skrifa, þó þab her hjá líbi.

4. Nú svo eg komi til efnisins aptur, um þuríbi Einars-

dóttur, bróburdóttur Björns ríka; hún var npp fóstrub meb miklu

tilhaldi, en einn af þeirra sveinum hét Sigvaldi, var kailabur lánga-

líf, einhver manna mestur og sterkastur í þann tíb. Hann fíílabi

þessa þuríbi. Olöf let betala blóbi minna klækiskap en þeuna;

því tók hann sig upp meb þessa þuríbi, ab ókvaddri Olöfu, á laun,
#

og í Austfjörbu. Sigvaldi var ofnrhuga og afburbamikill ; hann

efldist þar, og gjörbi eiginorb til hennar. þau áttu þrjá syni sín

á millum: Gunnar, Gizur og Einar, dóttir þeirra var Halldóra

^igvaldadóttir, seinasta 1 abbadís á Kirkjubæjar klaustri. Abbadís

Halldóra lifbi allt til þess lierra Marteinn varb 2 biskup í Skála-

holti. — Nú 3 aptur ab víkja til þcirra bræbra, Sigvaldasona, veit

eg lítib af ab segja: Gunnar var búandi þar austur og átti börn.

Gizur var í hel sleginn í Vcstmannaeyjum af Engclskum, í npp-

hlaupi þar skebi þeirra í milli. þeir voru þar allir Sigvaldasynir,

meb íleirum öbrum hraustum mönnum, ekki þó utan tvær áttæríngs

skipshafnir, í móti mönnum af XIII cngclskum skipum; létu þeir

Ensku mest gánga örvadrif af handbogum, sem í þann tíb 4 var

J

)
þannig 216, og er fyista stafnuin aunsjáanlcga bsðlt frainanviö, cn 215

hcíir
<4
cinasta

,,

, sem án cfa cr komið af misgáníngi hjá höfundinum.

2
) var, 216. 3

)
vcrður, b. v. 216. l

)
tíina, 216.
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tíÖast; íslenzkir gengu fram meö [grjdt og sín þtfngu vopn, 1 þar

féllti tveir ínenn aörir en Gizur, en X Engelskir, svo skildust þeir

aÖ skiptum. Einar Sigvaldason var cinn vildissveinn hjá abba-

clísunni aö Kirkjubæjar klaustri, hann átti einn son laungetinn

áöur bann gíptíst, sá varö prestur, kalláKist síra Jón JLinarsson

eldri, varö vel megandi maöur, helt lengi Kirkjubæjar klaustur

austur, cptir þaÖ abbadísin þaÖ af lagbí. líans son var síra Gizur

Jdnsson, sem helt Stafafell í Austfjöröum. — Eptir þaö komst

optnefndur Einar Sigvaldason yíir cina kotungsddttur, er het Gunn-

hildur Jdnsddttir, fööursystir síra Jdns Loptssonar. Einar lagöi

dvanaöan ástar-þokka á Gunnhildi, því vildi abbadísin sundur

bægja, og var bún látin lángt austur í FjörÖu, þar var hún tvÖ

ár, en Einar undi ekki fyr en luin kom aptur til klaustursins, svo

hann giptist þessari Gunnhildi, og átti viÖ henni XIV born: fimm

komust á fætur, fjdrir synir og ein ddttir. Elzti var Gizur, annar

Jdn, þriöi þorlákur, íjdröi Hallddr; Oddný ddttir (þeirra) gjörÖist

nunna þar aö klaustrinu og endaöi þar sína æíi. þau Einar og

Gunnhildur bjuggu á þeirri klausturjörÖu sem heitir aÖ Hrauni,

hvar í þann tíma frjdfgaÖist korn-akur sjálfvaxinn, og varö þcim

mikiÖ gagn þar aÖ; ílestir menn sdktu þángaÖ þennan mel. þessi

Einar varÖ ekki gamall maÖur, íimtugur aÖ aldri þá hann clcyÖi,

og lct eptir sig þessi íimm böm fymefnd; þau tdk abbadís Hall-

dóra, dl upp meÖ æru, let þau menta og manna til þeirrar kennslu

sem þar gekk í Skálholti um daga biskups Ögmundar.

5. Ögmundur Pálsson var fyrst ábdti aÖ Viöey, siöan biskup

í Skálholti; þá hann gjöröist gamall, varÖ hann sjdnlaus, tdk til

aö hugsa um sinn vanmátt, en af því Gizur Einarsson hafÖi at-

gjöríis hugvit og pcrsdnulcga prýÖi yfir aÖra, scm þá voru ])ar

uppvaxtamenn, skrifaöi biskup Ögmund breftil abbadísar Halldóru,

aö htíh scndi þenna Gizur til sín ut í Skálholt, sem htin gjörÖi,

hann var þá XVI vetra; þaö vor kom hann honum í skip á liönu

sumri, og í skdla til Ilamborg, þar var hann iij ár og lærÖi meö

stdrri kostgæfni, scm mögulegast mátti veröa ckki á lengri tíma;

hann hafÖi hraÖa hönd aÖ skrifa, og ncytti hennar aö tcikna upp

allt hvaö hann heyröi og sá, ekki alleinasta í skdla og kirkju,

hcldur og jafnvcl þaö hann fretti og forvitlegt var, svo hans

skdlamcistari haföi dázt þar aö og sagt:
((
þaö sö cg á þcr, þií

) frá [ grjóti og síniim þúngu vopnum, 210.
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(slénzki sveinn, ab þín hönd hjálþar þer einhvBcntfma^ 5
hann helt

því orbi upp meban hanri lifbi : hann hefir aldri þegib svo lítib,

ab hann haíi þab ei skrifab, og aldri miblab og lofab svo litlu,

ab hann skrifabi ekki. í þýzkri ttíngu var hann svo fimur og

ferbugur, ab þýzkir höfbu opt sagt, ab hver hann þekkti ekki

mætti hyggja ab hann væri fædditr þýzkur. þab til sönnunar,

þá sfóarmeir hann varElectns, og hann kom fyrir kóng Ghristian,

anno 1540, var honum fyrir sctt ab kjósa þýzku eÖur latínu ab

tala, han kjöri þýzku: svo trúoi ekki drottníngin ab hann væri

íslenzkur, og til prófs var sóktur íslcnzkur piltur, ab þeir læsi

saman texta Catechismi. J>ótti Gizuri kdngur spyrja sig margra

óþarfra hluta, serdeilis um Heklufjall. Ab þessum þrim árum

libnum kom hann aptur til Islands, hitti biskup Ogmund mátulega

blíban : sagbi hann væri orbinn Lútherskur, hefbi etib kjöt á föstu-

dag. Hanh fór svo á stab meb sinn skuldareikníng, og austur til

móbur sinnar, þar hun var einmana og brauzt fyrir börnum sínum;

ekki hafbi hann heldur stóra vibtöku á Kirkjubæ, því var hann hjá

móbur sinni; tóku þau þab ráb um veturinn ,
ab láta vinnumann

hennar róa út f Vestmannaeyjum, þar gaf gub honum lestar hlut,

svo hann gat goldib sínar skuldir ab mcstu. Gizur reri sjálfur í

næstu verstöbu þann vetur, til bjargar búi og bömum móbur sinnar.

— Ábóti Sigvarbur helt þá þykkvabæjar klaustur, hann fekk Gizur

til sín
,
og var hjá honum í góbu yfirlæti í tvö ár. Ábótinn var

hneigbur til lærdóms, svo Gizur mátti ibka sig þar í nábum, sem

hann hafbi opt sjálfur sagt, ab ser hefbi gjört þab mestan bata,

því á klaustrinu hefbi verib margar góbar bækur. Um þenna

tíma kaus biskup Ogmundur, vegna elli og veikleika, Sigmund

systurson sinn til biskups, hvab lærbir og leikir samþykktu; hann

sigldi í Noreg til erkibiskups í þrándheim, vígbist; hann andabist

XIV nóttum síbar, ebur því nærri, liggur í þrándheimi.

6. Nú skal enn víkja til biskups Ögmundar, hver nú gjörbist

ellimóbur og sjónlaus, sendi hann uppá nýtt eptir Gizuri og tók

vib honum fcgins hendi, því ab hann hafbi engan mann sem

greinarvit hafbi á ab gegna hans reikníngsskap , sem hann átti

kóngdóminum ab standa, því biskup Ögmundur baub ser svo

mikib , ab hann átti ab svara kónginum 1 afgipt alls Islands fyrir

iij ár; þá var hann eitt ár í Skálholti. Biskup gjörbi þá Eirek

) kóngdóminum, 210.
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prest Grímsson ab kirkjupresti, en gaf Gizuri góban stakk til, ab

hann skyldi predika þá Xll mánubi. Annab vor eptir sendi hann

þennan sinn orbinn djákna Gizur Einarsson og síra LoptNarfason

og Eyjólf Kolgrímsson gamalsvein tilNoregs; vovu þciv fyviv utan

þá tólf mánubi. Gizur hafbi mest gcngi
,

því hann var einka

erindreki biskups Ögmundar, hafbi erkibiskupinn hann fyrir sinn

lesdjákna. Einn tíma (ab hans sjálfs sögu) bar biskup <5vart ab

Gizuri, hann var aí> lesa í b<5k eins þeirra nýju liíthersku doktora,

þá köllubust; hann íletti snögglega í annan stab, þann scm þá

vildi til; erkibiskup leit skjdtt á þá opnu, scm upp flettist, fekk

honnm aptur, rannsakabi ei meiv. í>ab hafbi hcrva Gizur opt

sagt, þab mundi hafa horft ser til mikils háska, hefbi crkibiskup

litib þann locum*, sem hann var ab lesa, því vildi hann ekki

hætta þar til optar, og fékk af þeim manni, er hét Gísli Eyjólfs-

son og þar var nálægur, einn exul2
, ab smíba scr kistil a& bókum

sínum, þann gróf hann í jörb og let bíba þar þángab til hann

kvaddi Noreg. þab sama vor sem Gizur Einarsson og hans

í

,

y^&Íarar vildu út aptur til Islands, og þeir þrír stallbræbur höfbu

gott orblof af erkibiskupi tekib, og voru til skips bunir; en þá

einn af kðngsins rábi, sem þá var í Noregi, er hct Eske Bildc,

þá fyrir hann kom su fregn, ab þar væri menn, sem færi á milli

erkibiskups og biskups Ogmundar, vildi láta rannsaka, ef þeir

bæri brcf nokkur milli biskupanna; þá þysinn kom, gaf gub Gizuri

ráb, hann gat ab snöggu bragbi falib brclib. þar voru teknir

þessir þrír menn, færbir af fötunum og leitubu á þeim sem ab Öbru

þýfi á milli fóbranna og jafnvel í skdnum, svo þeir voru teknir

til fánga og í sinn stab látinn hver. Eyjdlfur hafbi haft Icttasta

vibværi. Gizur gcymdist í einu lopti ; hann átti bezt, því hann

naut orba og tillagna þcss Norska vildarmanns, sem hétM. Geble,

biskup til Björgvin. Svo voru þeir iij nætur í þessu varbhaldi;

eptir þær libnar var lokib 1 upp fyrir þcim, og fóru þángab sem

þeir vildu, svo enginn lagbi til þeirra úr því. Hefbi þab brcf

fundizt, og nokkub inni stabib sem k<5ngdó*minum væri til mðt-

blásturs cba mínkunar, þab hef&i gilt þeirra líf. Um þab skeib

]

) stað, þ. c. þann slað í bókinni.

2
J

útlagi; þ. c. Gisli líyjólfsson, scm varð úilœgur fyrir það Iiann féll mcð

tveimur systrum sínum (sjá bls. 125).

a
) látið, 2IG.
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var mikill ókyrleiki í Noregi, meö því crkibiskup vildi taka sig

upp mót kóngi, og hans fólk í liel slóti einn morgun kóngsins

útscndara, hct herra Vincens 1
. Biskups Ogmundar menn komust

aptur meb lííi og heilsu í Island, til síns herra. Til sonnunar á

sagori fángan, og brcfs cptirleit á þeim Islenzku, er til sýnis copia

af scndibrcfi biskups Ogmundar til mcistara Geblc, biskups í

Bergen, 1537:

uMikilega þökkum vcr yöar hcrradœmi , kæri vin
,

fyrir

mart vcl gjört til vor allan tíö, og vorra þcnara, cinkanlega

nii í síösta fyrir vorn djákna Herrá Gizur Einarsson; skulu

vcr þenkja ti.lj mcö guös hjálp, aö halda yÖur skaÖlausa um þá

pcnínga þcr liaíio út lagt, þaö fyrsta vcr kunnum, cn órnak-

lcgir þykjumst vcr her viö taka; trcystum vcr nii ekki aö senda

yöur neina penínga, meöan svoddan ofriÖ er, en þo undirbind-

unst vcr meÖ þessu brðfi aö nægja yÖur, þá vcr komunst viö,

sem mögulegt er. SegiÖ herra Magniisi , hann skuli fá sína

skuld þaö fyrsta vcr gctum, og vcr mcgum senda vort fólk út,

en "vér biöjum yÖur kœrlega sjá til bczta um vor hus, þaö

viljum vcr gjarnan meÖ öllu gðöu forskulda; hvaÖ vcr kunnum

yÖur til vilja vera skulu þcr alltíö finna oss rciÖubuna".

7. Anno 1538 2 kom kdngl. Maj ,s bref, þaö Claues van der

Mervitzen Bkyldi frá þeirri stundu taka aö scr Viöeyjar klaustur,

fyrir hans margfaldrar trurrar þjdnusfu sakir, meö állri þess til-

liggjandi eign, aö öllu tiltéknu
,

þó* aÖ því t
8 tilskildu, aö þeir

múkar og orÖulýöir, semþar 4 væru, skyldu meö tilbærilegum hætti

hafa af honum sitt uppheldi og fyrirhugsun. Eptir því sama

gekk greindur Claues harölcga fram, tók og grcip hvab sera

fyrir varÖ.

8. Anno 1539 supliceraöi biskup Ögmundur fyrir kóng,

hvert í fyrstu inniheldur þakkargjorö fyrir fagra áminníng, kdngur

*) Vinccntius Lungc, höfuðsmaður í Björgvin, var drcpinn af mö'nnum Ólafs

crkibisliups 3. Januar 1536, þcgar Kristján þriði hafði scnt liann til að

vinna fylgi erkibíslíups sér til handa. Síðan ílýði Olafur erkibiskup úr

landi og f(k til Hollands, cn KristolTcr Hvítfcldur tók undir konúng allt

hvað hann náði í Norcgi , cins og síðan á Islandi. Ilolbcrgs Danm.

Hist. 2, 335, 350.

2
) sjá hér fyrir framan, hls. GGO.

a
) þannig handr. (cplir uj.

n = cinu í cldra frumriti?).

4
) þær, handr.

i
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hefir gjört meb sínu sendibrefi til biskup Ögmundar um framfylgb

á gubs orbi og þess prédikan, og segir: uhverju ab vér viljum

meb guos hjálp, eptir voru megni og sérhvers skynsemd, fullnab

gjöra, svo ekki skal annaÖ finnast." — pví næst kunngjörir bisk-

up kónginum , hvab Claues van der Meruitz haföist ab anno 39,

og klagar yfir, ab hann haíi meb ofríki inntekib Vibeyjar klaustur,

hvab hann kallar stiktisins gó*z, fólk fángelsab saklaust, sem þar

var. Framar meir undirvísar hann, ab höfubbreíib væri ekki sam-

hljóba (sem fyrst var lesib) vib Copiu þá Clauus lét skrifa. Framar

meir kvebst biskup stólinn og stiktib vilja upp gefa, segir sig

auman blindan mann, og bibur um Vibeyjar klaustur til sinnar

naubþurftar meban lifbi, og segir:
ttþví eg (á) hér nú litla dvöl

héban af". þá var enn í sömu suplicatz: ttEn til þess, nábugi

herra kóngur, ab öll skikkan og andleg stjdrnan megi vel haldin

verba, þá bibjum ver allir samt, ab ybar kóngleg Maj* virbist oss

h&r annan innfæddan og vors móburmáls ab skikka, því biÖjum

vér allir saman um þennan yÖur nálægan herra Gizur Einarsson,

ef þessi hinn sami líkar yÖar náÖ og bíhagar, ab ybar kóngleg

náb virbist hann ab confirmera og innsetja til ylirboöa og forstjóra

hinna andlegu prelátanna; hver eÖ sérlega elskar guös orb, uppá

þab, ab þab heilaga evangelium mætti hér meb oss framkvæmd

hafa, ávaxtast og aukníng fá; þessum hinum sama viljum ver,

eptir bífalníngu ybar kóngl. Maj ts hlýbugir og undirgefnir (vera)".

— Ab síbustu í sögbu brefi tilsegir biskup Ögmund kónginum

fyrir allra hönd, andlegra og veraldlegra stetta, til landhjálpar

níu lestir skreibar, ab vibrétta þann skaba sem skebur var um

þá örlauga tíb nokkur ár. Datum alþíngi þribjudaginn næstan

cptir Péturs messu og Páls anno 1539 1
.

9. Á því sama sumri, sem Herra Gizur var Electus og af

landi farinn , voru þeir Dibrik van Minden og hans menn vegnir

í Skálholti. Sá var umbobsmabur landsfóvitans Claues van der

Maruitz. þessi fregn kom í Hamborg af skipum þeim, sem fyrir

norban á milli sigldu, skammt eptir komu Gizurar í Hamborg.

þá var þab ásetníngur landsfðvitans Claues, og hans áhengjara,

') ágrip úr bréfi þessu cr prcntað í Finns biskups Hist. Ecclcs. m, 248,

og í Harboes ritgjörð um siðaskiptin á Islandi, í Vidcnsk. Selsk. Skr.

\, 236. — Afskript af bréfinu sjálfu, sem var á platt-þýzku, cr rituð

í bréfabók Gizurar biskups Einarssonar, sem cr enn til í safni Arna

Magnússonar.

44
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ab þetta slag skyldi hefnast á herra Gizuri og hans anhengjuruni

og mönnum, svo hann þorbi ekki til Kaupinhafnar ao reisa, nema

hann fengi konúnglegt Protectorium. Til sönnunar á þessari sögu

skrifaoi herra Gizur biskup Ogmundi undan sér:

uGratia et pas per Christam Jesum. Litlu seinna en eg kom

til Hamborg komu og þau skip sem fyrir norban höfðu legib,

sögbu híngab þær fréttir, ab þér hefbub Iátib í hcl slá Didrich

van Minden og hans stallbræbur heima í Skálholti; item ab

þer hefbub ogsvo viljab láta slá vetrarlegumenn þýzkra, sem

eptir voru í landinu; undrar mig stðrlega ef svo er skeb, og

lítib hefir þeim í húfi þótt um mig og mína fylgjara, sem

þessi ráb hafa út geíib, því ab eg hefi allan þennan tíma, sem

síban er libib, aldregi mátt nálega vera óuggandi um mig og

mína fylgjara, en gubi sé lof ab þeir hafa ekki sfnum vilja

fram komib, sem gjarnan hefbu séb ab bæbi eg og abrir hcfbu

þessa ab goldib".

þá nú herra Gizur sá svoddan tvísýni, suplicerabi hann fyrir

kónginn 1 frá Hamborg, og keypti einn mann ab vera sinnLegat,

kostabi uppá þab kóngsbréf 10 gyllini. Um hans ferbalag til Dan-

mörk og til Islands aptur skrifa eg ekki.

10. Á næsta alþíngi anno 1540 resigneranar-bréf biskups

Ögmundar

:

uÖllum mönnum sem þetta bréf sjá ebur heyra sendir Ögmund,

meb gubs náb biskup í Skálholti, heilsan og kvebju meb heibur

og virbíng í lausnara allra hluta. þér vel vitib, kærir vinir,

ab fyrir sakir þýngjandi elli og annars veiklcika kunnum vér

ekki lengur ab stjúrna cbur rcgera Skálholts biskupsdæmi, hvar

fyrir vér höfum í nafni heilagrar þrenníngar kjörib og útvalib

heíbursamlcgan mann , Gizur Einarsson , til formanns og yfir-

bobara fyrgreindrar Skálholts dómkirkju, fyrir því hann er

gubs orb elskandi og kristilegrar umgengni, hverjum ogsvo

ab ekki er ókunnugt lögmál og fríheit vors lands. Sakir þess,

ab nú þessi eligeran hefir ab úskum gengib, meb gubs hjálp,

þab er ab segja, ab fyrgrcindur herra Gizur Einarssön hefir

sína confirmeran fengib af kúngl. Maj*, svo ab honum er bífalab

embætti Skálholts stiktis, svo sem ab vor nábugasti herra kúng-

') þetta bréf er og í brefabók Gizurar, og er einnig prentað í Finns Hist.

Eccl. iii, 248-249.
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urinn og heibursamlegt Universitet í Kaupinhafn meb biskups-

stólnum aubsýnilega opinberar í sínum bréfum
;

þar fyrir upp-

gcfum vér fullkomlega og resignerum viljanlega Skálholts stikti

fyrgreindum herra Gizuri, meb meira og minna hlut sem stikt-

inu tilheyrir. Gefi honum almáttugur guÖ, ao hann megi fyr-

greindu stikti farsællcga stjórna, sér sjálfum til hamíngju, en

þeirri gubs hjörb til nytsemdar, sem honum er í hendur fdlgin.

þar fyrir bibjum vér mikilega alla og sérhverja, ab þér veitib

honum hollan heibuv og skylduga hlýbni, svo sem þév skyldub

mér hafa gjört, takandi hér fyrir dþrjdtanleg laun af almátt-

ugum gubi ab eilífu. Og til mciri styrktar og sanninda þessa

resigneranar-bréfs höfum vér voru innsigli festa látib fyrir

sama bréf, skrifab ab biskupsstdlnum Skálholti XIV. kalendas

dag Junii mánabar árum cptir drottinlega holdgan 1540." 1

Á sama alþíngi Herra Gizur sjálfur:

uKæri herra lögmann, Erlendur þorvarbsson, sýslumenn og lÖg-

röttumenn, samt öbru dándisfdlki og almiíga Skálholts biskups-

dæmis! — Eptir því þér haíib heyrt og undirstabib míns náb-

uga herra kdngsins bréf, sem nú var næst upp lesib meb Öbrum

fleirum bréfum
,
þá vil eg gjarnan, eptir sibvenju vors lands,

heyra, cf þér vilib ybart velviljuglegt og almennilegt samþykki

her til leggja; vil eg allra ybar á mebal svo skikka og skipa

þeirri andlegri lögsögn, er niér er bífölub, sem eg veit ab rétt-

ast cr og sannast fyrir almáttugum gubi, sömuleibis alla og

sérhverja, fátæka sem ríka, þar til styrkjandi fyr og síbar, ab

ske megi rétt lög, eptir því sem skyldugt er og eg hefi ábur

játab og undir bundizt, sem þér megib vel undirstanda".

Lögmannsins þá var samþykkt og andsvar:

uþab gjöri eg Erlendur þorvarbsson, lögmann sunnan og austan

á Islandi, góbum mönnum kunnugt meb þessu mínu opnu bröfi,

ab árum eptir gubs burb 1540, á almennilegu Öxarár þíngi í

lögréttu, beiddist herra Gizur Einarsson almennilegrar sam-

þykktar af mér og öllum almiíga þar saman komnum, uppá

þau bréf, sem hann lét þar upp lesa, fyrst herra konungsins

bréf, ab hann var skikkabur og skipabur fullmektugur Superin-

tendens Skálholts biskupsdæmis [; item bréf, sem hljóbabi uppá

') bróf þctta er snúið á dönsku og prentað í rilgjörð Harboes (Vid. Sehk.

Skr. v, 242).
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viljanlega resigneran biskups Augmundar; hiÖ þriöja samþyktar-

bréf klerka og kennimanna Skálliolts biskupsdæmis 1
; lofaöi herra

Gizur aÖ skipa svo sinni andlegri lögsögn allra á meöal, fátækra

og ríkra, sem hann vissi réttast fyrir almáttugum guöi og monn-

um. í>ví játaöi eg, meÖ öllum fymefndum, Herra Gizuri, aö

taka hann yfir oss til fullmektugs formanns yfir allt Skálholts

stikti. Og til sanninda hér um þrykki eg mitt innsigli á þetta

bréf, skrifaö í sama staö, ár og degi sem fyr segir'Y2

MeÖur slíkum viÖurbúnaöi er hcrra Gizur Einarsson, fyrstur

evangeliskur biskup, kominn til Skálholts stiktis stjórnar, þá hann

var 25 ára aö aldri.

11. A sama sumri visiteraöi hann í Austfjöröu, og var meir

aö sýn en vináttu virtur og meötekinn, vegna þeirra nýju siöa, —
og enn verr — þeir kölluöu villu ; skrifaÖi (hann) undan sér,

sem þá var siÖur: „þurfa menn ekki til mín aö <5maka sín börn

til biskups-fermíngar ,
því eg frem ekki annaÖ biskuplegt em-

bætti en þaÖ, sem inniheldur sá kristindóms-bæklíngur eöur kirkju-

ordinantia vors náöuga herra kóngsins, sem lögtekinn er af öllu

ríkjanna ráÖi, bæöi andlegu og veraldlegu valdi, og áöur er sam-

þykkt og lögtekin í almennilcgri prestastefnu af kirkjunnar ráöi

og kennimönnum Skálholts stiktis
n — og væri þeir nokkrir, sem

ei væri í færum um aÖ taka viö sér, vildi hann þaö fá aö vita í

tíma, svo hann hugsaöi sig um gistíng í öörum staÖ; því hann

haföi fjölcla sveina: XV karska menn , hrausta og hugaöa, vel

búna meö vopn, altýgjaÖa, því aÖ honum var ei vel óhætt, og

meÖ svoddan andvara — þ<5 hann væri og færi hiÖ spaklegasta,

meö allri línkind og Ijúfmennsku — sem hann hafÖi aÖ óttast ei

síÖur af prestunum en leikmönnum, svo þeir sveinar fóru aldri

úr sínum tygjum hvorki nó*tt heldur cn dag, fyr en höfuöprest-

arnir höfÖu svariö
,

vissulega fjórir; frá þessu heíir sagt Guö-

mundur heitinn þóröarson, sem var faÖir 3 þóröar hcitins lög-

') þessu frá [ cr óvarl. slcppt hér af höfundinum, og er því viðbætt cptir

afskriptinni af brcfabók Gizurar biskups Einarssonar, sem er í safni

Árna Magnússonar Nr. 2GG í arkarbroti.

2
) brcf þctta er snúið a lalínu og prcntað í Finns Hist. Eccl. ni, 207 alhgr.

a
) þannig er sctt cplir gctgátu^ í handritinu stcndur uson", cn það gctur

ekki staðizt, því auðsætt er, að fiórðar löginaður, scm var fulltíða inaður

1570, og varð þá lögmaður (f 1609), gat ekki áft son, sem væri gam-
alsveinn hjá Gizuri, en faðir Jíórðar lógmanns gat vel verið það. Síra



RITGJÖRÐ JÓNS GIZURARSONAIi. 683

manns, og í þeirri ferb var gamalsveinn meb biskupi. Eiburinn,

sem þeir sdru til sönnunar þessu, var svo látandi:

tí
Til þess legg eg N. N. hönd á hclga bdk, og svo skýt eg

mínu máli til guös, ab eg vil vera hlýöinn, hollur og triír heil-

agri Skálholts kirkju og hennar formanni, herra Gizuri Einars-

syni, bæbi leynt og Ijdst, sem eg hefi ábur lofab í mínum vígslu-

eibi. Svo sannarlega hjálpi mér almáttugur gub ab eilífu." 1

þetta í hans visitaziu anno 1541.

12. Ab öbru vorinu eptir umlibinn þann nœsta vetur hefir

komib konúnglegt skipunarbréf um ordinantiuna. þá skrifabi herra

Gizur þvílíkt bréf í þrjár áttir:

uEg G. E., superintendens Skálholts stiktis, heilsa ybur öllum,

prestum og prelátum; kunngjörandi ybur, kærir vinir, ab eg hefi

fengiö míns ná&uga herra kðngsins skrivelsi, Christians þess

þribja, samhljóbandi þessu hans kóngl. Majts innsiglubu bréíi,

ab kennivaldib, sem er kirkjunnar ráÖ, jafnvel sem leikmanna

valdib, skulum rétta oss eptir þeim bréfum og bobskap, sem

til stendur ab verbi opinberub og upp lesin eptir tilskikkan þess

heibarlega herramanns, sem kóngl. Maj*. hefir híngab í landiö

sent. því áminni eg kennimennina, sem kirkjunnar ráb eru og

verib hafa, ab þeir komi í almennilega prestastefnu , sem ábur

er uppá sett, og láti þar engan brest í verba, annars megum
vér koma í stdran skaba. Býb eg og bífala stabarprestum og

þíngaprestum ab lesa þessi bréf ab kirkjunum, og flyti kirkju

frá kirkju, svo þau komi fram hib snarasta. Og til sanninda

Toríi í Gaulverjabæ , sonur höfundarins, heíir ritað á spazíuna:
lt
error

nominis proprW\ þ\í hann heflr haldið að nafn Guðmundar vœri vlllt }

svo hcfir cinnig síra Jön Erlendsson haldið, og skilið eptir (í afskript-

inni A. Magn. 210) eyðu fyrir nafninu Guðmundar, en annar hefir ritað

þar 6 spázíu:
tl
S. Einar11

, án efa í því skyni, að Síra Einar á Mclum,

son Jiórðar logmanns, væri sá sem her væri um aÖ ræða, en það getur

engu bciur siaðizt. Guðmundur í ^íognesi 9
faðir jbórðar lögmanns, er

rcyndar af sumum haldinn Erlcndsson, og Espólín heldur hann Gíslason

(Árb. iv, 30), cn þarcð hvorugt þctta vcrður sannað, þá er líklegra

að halda að hann haíi verið J^órðarson, og að Guðmundur landskrifari,

sonur J)órðar lögmanns, hafi hcitið eptir honum. I brðfabók Gizurar

biskups (A. Magn. 266 Fol. bls. 137) er og einn af sveinum Gizurar

biskups nefndur Guðmundur þórðarson.

*) Eiður þessi er prentaður í Finns Hist. Eccl. m, 253 (á latínu).
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hér um þrykki eg mínu signeti á þetta bréf, skrifaft í Skálholti

in festo ascensionis domini, 1 anno 1541." 2

Prestanna 3 svar 4 var: ab þeir vildu ordinantiuna mebtaka eptir

því sem þeirra formaöur þeim tilscgbi, en ekki mdtstanda, að

höldnum prestanna fríheitum, og þessu landi bærilegt væri.

13. Anno 1542 boðaði kóng Ohrlstján þri&i biskupana bá&a

fram fyrir sig; á því sama sumri kom út svo látandi bréf

:

5

ít
Christian meb gubs náb Danmerkur, Noregs, Vendlands og

Gottlands kðngur. Vor gunst tillbrna. Vita skulu þér, at> vcr

höfum ab höndla og tala me& y&ur um andlega stjórnanina, og

hugsum ab láta undirvísa yður um eina kristilega reformeran

og skikkan, sem vér höfum meb voru clskulcga Danmerkur og

Noregs rfkis rá&i, eptir lærbra manna vilja og sainþykki, hver fi

skikkun vér viljum yfir Öll vor lönd og ríki fast og óbrigban-

lega haldist af öllum og sörhverjum viö magt, og höfum nu

uppá þai> sama skrifab oss elskulega verbuga biskup Jóni, Hóla

biskupi, at> hann skuli koma hör til vor á 7 einu af þessum

vorum skipum til vors stabar Kaupinhafn
,

og vita vorn vilja;

því bifejum vér yður og viljum , ab þér skikkift öllum yfcar er-

indum þar eptir, og komií) á einu þessu voru skipi híngab til

vor til Kaupinhafn, þar ab forheyra vorn vilja, sem vér þá öktum

ab láta y&ur kunngjöra ; vér þenkjum þá aptur aí) vorinu á voru

einu skipi a& skikka y&ur heim til Islands tilbaka ígjen. Hér

vitib öldiíngis a& rétta yfcur eptir, og bregbií) því í engan máta.

Bífalandi yður gu&i. Skrifab á voru sloti Gottorp, Iaugardaginn

eptir Lætare 8
. Anno 1542. — Oss elskulega Herra Gizuri Ein-

arssyni, S. S. s., yfir og uppá vort land ísland."

Samstundis bjó herra Gizur sig til siglíngar og þótti þctta engin

harmasaga.

1

) þ. c. á uppstígníngardag, 26. Mai.

2
) sbr. bréfabók Gizurar, A. Magn. Nr. 266, bis. 137.

B
) prófastanna, 216.

4
)

þctta svar cr prcntað í rilgjörð Harbocs (Vidensk. Selsfc. Skr. v, 363).

6
) bréf þetta cr prenlað á (nokkuð ískyggilcgri) dönsku í Finns Hist. Eccl.

ii, 296 og þarcptir í safni Magn. Kctilss. i, 228, og er þar sctt ár 15U«

I bréfabók Gizurar biskups cr það á íslcnzku, svo sem hér, og lalið ár

1542 (A. Magn. Nr; 266, Fol. p. 12—13), og mun þaö réttara.

«) þannig 2665 hverja, 215, 216. 7
) þannig 2665 af, 215, 216.

8
) þ. e. 25. Marts.
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Senjor bisknp Jón sneiddi sig frá þeirri utanfer&, og sendi

ut þa& sama sumar 1 sinn son, síra Sigur& Jónsson, seni helt

Grenjasta&i nor&ur, og sinn dótturmann, sem hht Isleifur, og helt

fyrir höfuÖból Grund íEyjaíir&i, einn nafnfrægan mann af persón-

legri prý&i, frama og frækleik; þessir báru fyrir kóng afbötun

þess gamla biskups, og þaí) hann vildi alla þá hlý&ni halda, sem

þeir sinna vegna játu&u, hverja hlý&ni og hollustu þeir sóru kóng-

inum uppá biskups Jóns vegna. Vorib eptir sigldu þeir aptur til

Islands, og fóru hvorutveggju til sinna heirakynna.

14. Bréf herra Gizurar Einarssonar af líkneskjum, sent

um stikti&: 2

4t
Gizur Einarsson S. S. S. dskar serhverjum gd&fúsum lesara

og heyrara þessa bréfs nábar og fri&ar af gubi föbur, fyrir hans

elskulegan son vorn herra Jesum Christum. — Sakir þess, a&

eg formerki fyllilega, a& sá blindleiki og hjátrua fer enn nu

ekki svo mjög mínkandi sem vera skyldi, ab fávíst fólk hér í

stiktinu leitar sinnar velfer&ar hjá svo au&vir&ilegum hlutum,

sem er hjá einum og ö&rum líkneskjum, serlega hjá þeirri ró&u-

kross-mynd sem a& er í Kalda&arnesi, meÖ áheitum og fórnfæríng-

um og heitgaungum, þvert á móti gu&s bo&or&um og vorum truar-

artíkulum, því guð segir svo í annari bðk Mdyses 20. kap.: Eigi

skaltu þér skurgo& gjöra, eptir líkíngu þeirri er á himnum er,

á jör&u e&ur undir jör&unni; eigi skaltu þau dýrka eÖur veg-

sama. — Her þvert á móti gjöra menn, a& þeir bæ&i dýrka

þau og vegsama, og sem postulinn vottar, tilRómverja 1. kap.,

a& þeir umsníia dýr& óforgengilegs gu&s í forgengilegar líkneskj-

ur, dýrka meir og þjdna skepnunni en skaparanum
,

hvarfyrir

gu& hann yfirgefur slíka menn í fráleitt sinni, skammsamlegar

girndir og ýmislegar ódá&ir, svo þeir me&taki ver&kaup síns

villudóms, og eru þeir dau&a ver&ir sem þvílíkt gjöra, svo og

þeir einnig, sem þeim samsinna&ir eru sem þa& gjöra. þar fyrir

áminni eg og vi& vara kristi& fólk, uppá gu&s vegna, a& fyrir

1
) brór Jóns biskups til konúngs dagsctt næsta dag eptir Ólafsiiiessu ( =
30. Juli) cr prcntaö í ritgjörð Harbocs (Vtd. Selsk. Skr. v, 269) cptir

frumritinu i lcyndarskjalasafni konúngs
; (á latínu í Finns Hist. Eccl. n,

661-662).

2
) Bréf þetta og cptirfylgjandi spurníngar cr prentaö íx dónsku í ritgjórð

Harboes (Vid. Selsk. Skr. v, 293—298).
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sakir sinnar sáluhjálpar og eilífrar velferöar afláti allir og forí)-

ist slíkan hégóma og afskaplega hjátru, aö veita svoddan dýrkan

og vegsemd nokkri skcpnu, afe heldur feysknum og fyrirfaran-

legum líkneskjum, scm ver skyldunst afe veita alleinasta vorum

skapara, óaílátanlegahann afe heifera (og) vcgsama í sínum signufeum

syni Jesu Christo. — Hvar fyrir eg heíi látife upp skrifa og

setja her eptir nokkrar stuttlegar greinir, bjófeandi undir skylda

hlýfeni á hverja krossmessu þær upp at lesa í kristilegum sam-

fundi, hverjar afe hlýfea um þetta efni, svo afe menn fái herum

sannan skilníng og leifeist á réttan heilsuveg aí' þvílíkum háska-

samlegum hjástigum, er menn hafa helztu 1 lengi villir ráfafe,

viljandi gjarnan í íleiru öferu, því sem kristinna manna sálu-

hjálp til kemur, þeim gagnast og þjónustu afe veita, eptir því

gufe gefur efni á, nær þeim 2 þörf gjörist. Bífalandi yfeur öll

samt gufei drottni, hann virfeist meö sínum heilögum anda :i sinni

náfe og styrku trausti mefe yfeur afe vera alla tíma, og yfeur afe

þessu lifenu lífi afe gefa eilíft líf. Amen. Skrifaö í Skálholti

mánudaginn næstan eptir þrettánda 4 1547/*

1. spurníng: eru ekki hcilagra manna myndir líöandi £

kirkjunum? — (Andsvar): I 20. kap. Exodi bókar cr bannaÖ og

fyrirbofeiÖ aÖ gjöra nokkra líkneskju eöur skurgofe, þau er menn

skulu dýrka efea tilbifeja, því þafe er opinber skurgofeavilla, þvert

á móti því fyrsta bofeorfeinu
,

því þau eru engin lífeandi sem þar

til eru höffe, en þafe er vitanda, aö þaö er í ser sjálfu frjálst líkn-

eskjur aÖ hafa, svo framt sem menn varast þá misbreytni og

skurgoöavillu , sem haldizt hefir allt hörtil viö líkneski Christs og

heilagra manna, hverjar aÖ almúgafólk hefir ætlaÖ afe hafa mundi

nokkra guödóms makt, tileinka(n)di þeim eiginlega dýrkan og

heiferan, fremjandi svo skurgoÖa-villu meö heilagra manna ákallan.

2. (spurníng): HvaÖ skal gjöra, ef fólkiö dýrkar og hciÖrar

líkneskin? — Andsvar: Ef ínokkrum staö er þaö líkneski, sem

fávís og hjátrúaÖur almugi hleypur til og heiferar , leitandi sér

J
) helzt or, 216. Q

)
scm, 216.

3
) uppyfir línunni í 215 með hendi Árna AJagnússonar, en i 210 er þaö

ckki, og ekki í 215 frá fyrstu hcndi.

4
) þ. e. 11. Januar.
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hjá því hjálpar, þá skal veraldleg valdstjórn í þeim sama stafe

þab burt taka, svo ei fremist skurgobavillan, ab dæmi Ezechiæ

konúngs, hver meb þab síbasta sundurbraut eirorminn, sem Móises

gjörbi, (þá) þessi heimskufullur lýbur t<5k ab veita honum gublega

dýrkan og hann ab tilbibja.

3. (spurníng): Eru líkneskin þá ekki heibrandi? — And-
svar: Clemens sagbi til Jakobs, bróbur drottins vors : ef þér

vilib réttilega heibra gufes líkneski, þá sýnib manninum velgjörb,

sem eptir gubs mynd er gjörbur, veitandi honum heibur og virbíng,

húngrubum fæbslur, þyrstum drykk, nöktum klæbnab, þurftugum

þjónustu, vegforöndum herbergi, og sína naubsyn þeim sem eru

í fángelsi
;
og enn segir hann; hvab gubs heibur er þab, ab hlaupa

fyrir líkneskjur, gjörbar af steinum og stokkum, og hégómlegar

myndir svo sem gubdómlegt veldi, en fyrirlíta manninn, hver ab

er sannarleg gubs ímynd. Enn segir hann svo : hvab er ógub-

rækilegra og óþakklátlegra, en ab öblast velgjörb af gu&i og gjöra

steinum og stokkum þakkir? — Ef enginn kemur til föbursins

nema fyrir Christum, þá rænum vér gub dýrbinni og tileinkum

hana málverks myndum og líkneskjum, svo sem muni þær oss

nokkra hjálp veita.

4. (spurníng): þó kallar Gregorius líkneskin leikmanna

bækur? — Andsvar: Vel mega kristnir menn hafa vors herra

líkneski, sællar Maríu, höfubfebranna og postulanna, svosem minn-

elsi, því þartil stoba þau, ab áininna oss, því þá ver lítum mynd
krossins eba upprisu mynd Christi, þá jafnan kallast oss til minnis

heilsusamlegur daufei Christi og hans dýrbarleg upprisa, hverra

hluta minníng ab er mjög nytsamleg og naubsynleg; undir þeirri

grein segir Gregorius: þab sem lesendum er skriptin, þab er

ólærbum málverks myndimar, en þó skyldast kristnir menn ei

ab eins af myndanna bókum ab læra, heldur af bókum gubs sjálfs,

sem ab eru ritníngarnar, og hver þab girnist gub ab þekkja, leiti

hann þess ekki alleinasta af líkneskjum eba málverks myndum,

rannsaki hann heldur, eptir boborbi Christi, ritníngarnar, en þeir,

sem ekki kunna ab lesa, heyri þeir gubs orb, því ab trúan kemur

út af prédikuninni.

5. (spurníng): Hvab skal þá haldast af helgum dómuin

heilagra? — Andsvar: Líkamir heilagra eru gubs hýbýli og

heilags anda hcrbergi
,

þar fyrir og ab þeirra bein voru saman

lesin í fyrstu og geymd af góbfúsum mönnum fyrir minnelsis
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sakir, en sí&an gjör&ist þar af vantrua, hver e& var tilefni skemmi-

legra og glæpalegra svika, upp settra sakir ávinníngs, svo a&

þeir fyrirlög&u a& vegsama serhver bein fyrir helgidóm heilagra,

því a& ágirnd kennilýðsins hefir ei aö eins höndlaö tilefni sinnar

ágirni útaf stokkum ok steinum, heldur og einnig hefir hún gjört

af daufera manna beinum verkfæri síns ránskapar, hvarfyrir afe

upptökur (sem þeir kalla) heilagra manna beina eru ekki utan

táhrein svik rdmverskra biskupa, og margra þeirra líkamir, sem

hér á jar&ríki eru hei&ra&ir, hverra sálir a& eru greptra&ar í hel-

víti
,
þess höfum vér dæmi um þann spillvirkja, sem dýrkaöur

var fyrir píslarvott, hvers altari a& hinn heilagi Martinus niður

braut
?
sem lesa má í hans lífsögu.

6. (spurníng): hverir eru þá (þeir) réttu helgidómar heil-

agra? — Andsvar: aö vér eptirfylgjum þeirra trú, kærleika,

sta&festi, þolinmæ&i, og setjum þá oss til eptirdæma, a& líka sem

þeir skærlega fyrir gu&s ná& trú&u á Christum, elsku&u me&

glóandi ást náúngann, stó&u sta&fastir í trúnni og trúarinnar

játníngu, og þolinmd&lega þoldu dau&a fyrir Christs sakir, og eru

í gu&s ríki me&teknir, líka svo skulum vér, me& þessum dæmum
framhvattir, biöja gu& auöinjúklega, a& hann hlutskipti oss einnig,

sem enn nú strí&um í þessu veraldar lífi, slíka trú, kærleika,

stö&ugleik og þolinmæ&i, og gæti vor me& sinni ná&, a& svo sem

þeir eru í einum öruggum sta&, eptirfylgjum vér me& sí&sta, þegar

vér skulum deyja, vissulega vorum bræ&rum. Amen."

[Enn mcira um hcrra Gizur Einarsson 1
.

15. Herra Gizur var mjög hár ma&ur vexti og bjartur,

nokku& Ijðsleitur, lítt lotinn í her&um, grannvaxinn; ekkivoruþeir

líkir hann og þorlákur.

Hann breytti fyrstur messu embætti, tók af alla pápista si&u,

dttusaungva, prím, ndn, tertiur og aptansaung, cn sneri því öllu

ö&ruvís og stytti þetta; hann tók og af þær gömlu prestatí&ir,

sem þeir voru vanir aö lesa, item þær processiur sem á&ur voru

haf&ar á pálmadag og páskadag, en aldri endrarnær, scm á&ur er

sagt, og lét þa& gamla embætti& kláiiega af leggja; þá tdkust

og upp prestagiptíngar, og giptist herra Gizur sjálfur. Um haust-

) 236, sem byrjar hér aptur, hefir fyrirsögn:
)t
Um h. Gizur Einarsson'*.



RITGJÖRÐ JÓNS GIZURARSONAH

ib, á öbru ári, eptir þaö hann komiit, 1 fekk hann Katrínar Hannes-

dðttur, skilgetinnar systur Eggerts Hannessonar, og giptí Eggert

hana, og móbir hennar Gubrun BjÖrnsdóttir, og var haldií) brullaup

þeirra í Skálholti. þau áttu engin börn.'2 En ábur herra Gizur

fékk þessa Katrínu, var honum trúlofub ebur handlögb Gub-

rún Gottskálksddttir
,

systir Odds Gottskálkssonar 3
;

keypti hann

hana og sigldi með þab, nokkra sinna erinda, en setti Ey-

stein prest þörbarson oiTicialem4 og kirkjuprest, ab sjá til á

stólnum meb Gunnhildi móbur sinni; en [presturinn lá meb Gub-

rúnu 5 um veturinn og bamabi [hana; hún 6 ól þríbura um sumarib

eptir, var herra Gizur þá út kominn, því hún varb ei léttari fyr

en á libnu sumri. þá biskup spurbi þab skyldi hann sagt hafa:

uþab var hlaup og þab var hofmanshlaup
;

eg skal íaka Gunnu

mína í sátt aptur", en hún vildi aldrei. För hún þá hfngab og

þángab, því hún vildi ei heldur abhyllast hann bróbur sinn, var

hún þversinnub kona, áó hún þ<5 á Reykjum í Olvesi, hjá bróbur

sínum Oddi heitnum Gottskálkssyni, og erfbi Pétur Oddsson hana.

— En þessi síra Eysteinn þdrbarson var skemmdur í stdrustofunni

í Skálholti, undir borbum, fám dögum eptir þab biskup var út-

kominn, þá hann spurbi hib sanna; voru ab því verki bræbur

hans, þorlákur og síra Jön og Halldór, Einarssynir — bann var

þá ei vígbur — varbist presturinn vel og lengi vib borbib, þar

til hann fékk taparhögg í höfubib; hafbi síraEysteinn höggsleddu

upp á sér, stökk þá um síbir fram á gólfib, og þar fékk hann

skemmclirnar mestar, þar til hann var sem daubur og féll, gengu

þeir þar frá honum ; var hann hafbur þaban og til Laugaráss, og

greri allvel, en aldrei tdk biskup hann í sátt; þó komst hann

seinna til prestskapar og giptist vestra; ekki átti hann börn vib

konu sinni, erfbu bræbur hans hann.

16. Eptir þab herra Gizur var giptur, þá giptust prestar

úngir og gamlír, voru þá stöku brullaup; urbu þeir þessu fegnir,

J

) Arni Magnússon hefir ritað ártöl á spázíu, fyrst uo. 1511", síðan drcgið

það út og sctt u lö43", svo dregið það út aptur og sctt u 1545" 5 samt

niun það rétt, að bisktip hafi lialdið brúðkaup sitt 1541.

2
) uEg heö fundið skrifað þau átt hafi tvö börn, cr á barnsaldri andazt

hafi ', er ritað á spázíu í 215, mcð hendi síra Torfa í Gaulverjabæ.
a
) sbr. bls. 81-85 her að framan. 4

)
hér, b. v. 23G.

*) frá [ Eysteinn prcstur lá mcð þeim báðum, 23G.

°) frá [ Guðrúnu, svo hún, 23G.
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því þcir höföu áöur oröiö aö gjalda biskupi [tvö og hálft þribja

hundraÖ 1 fyrir hverja barneign.

Hægt haföi herra Gizur viö allt, því hann óttaöist aö þeir

mundi niótfalla sig, 2 því margir voru tregir aö taka vio svoddan

breytni, en sumir fylgöu henni strax og urÖu glaöir viÖ, því þeir

höföu aldrei á lopt komizt í tíö biskup Ögmundar, þó þeir vildu.

Féllu þessir helzt í siÖ meö herra Gizuri biskupi : síra Gísli Jóns-

son, sem helt Selárdals staö á VestfjörÖum; biskup Ögmundur

haföi vígt hann og haft fyrir kirkjuprest, þá Oddur Gottskálksson

var þar 3 sveinn og skrifari biskups; síra Björn Olafsson í Hruna

og síra Jón Bjarnason 4 á Breiöabólstaö, og Oddur Gottskálksson

;

síra Pétur Einarsson og síra Marteinn Einarsson á StaÖ á Öldu-

hrygg; tóku þar margir eptir aÖrir.

þorlákur Einarsson, bróöir herra Gizurar, fékk aöra systur

Eggerts, [sú hét GuÖrun, 5 og aö henni andraÖri giptist hann aptur

Vigdísi, dóttur þórólfs Eyjólfssonar ; hann bjó á Nupi í Dýrafiröi.

Síra Halldór Einarsson [átti og fyrst Margrétu, systur Eggerts,

annar 6 bróöir herra Gizurar[; þeir voru bræöur aö föÖur: síra

Bjarni Halldórsson í Selárdal og síra Teitur í Gufudal. 7

Síra Jón Einarsson, þriöi bróöir herra Gizurar, helt GarÖa

staö áAkranesi; hann giptist Guöríöi Siguröardóttur
;

þeirra [son

síra Böövar, er hélt Reykjaholt.8

Herra Gizur lagÖi hér tit fyrstur Catechismum, meö utleggíngu,

hvern margir meötóku 9 og læröu, en sálma lagÖi hann út fá eöur

cnga; stóÖ svo allt annaÖ kyrt svo lengi sem hann lifÖi; var

hann ekki biskup utan [7 eöur 8 ár, 10 og andaöist úr sótt heima

í Skálholti, og átti ekkert barn eptir; fór Katrín kona hans þá

vestur í Ögur til Eggerts bróöur síns, og móöur sinnar GuÖrúnar

Björnsdóttur.

frá [ ij eða iijc, 230 ; cc og ccc, 216.

2
) og taka sig upp á móti scr, b. v. 236.

3
)

hér, 236. 4
) Bjarnarson, 236. 5

) frá [ sl. 236. ð
) frá [ sl. 236.

7
) frá [ var faðir síra Tcits í Gufudal og síra Djarna Halldórssonar , 236.

M
) frá [ sonur cr síra Bóövar í Reykhollti, 236. — biskupi síra Jón

hafa fcngið auðvirðilegt giplarmál, og var honum ckki um síra Jón fyrir

það, því Sigurður i'aðir Guðríðar var cinfaldur kotúngsmaður," b. v. 236.

tí

) tóku, 216. ,0
) frá [ vi eður vii ár, 236.
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Um herra Martein Einarsson.

17. Hans fabir var síra Einar Snorrason, sem hélt Stabarstab

á Ölduhrygg allt til ellidaga. Móbir hans hðt Ingirftúr .Tónsdóttir,

skilgctin systir biskup Stepháns. Syskin herra Marteins voru

þessi: Pétur
,

Brandur, þorvarÖur og Nikulás, Gubrun Einars-

dóttir; þau voru öll sammædd og samfœdd: Marteinn, þorvarbur

og Gubriín, en Brandur og Pétur voru sammæddir, og hét móbir

þeirraGróa. þorvarbur var ýngstur þeirra bræbra, hann stúderafei

í Danmörk og varb Bachalaritis

;

1 hann andabist ábur en hann

varb Magister.

Herra Marteinn sigldi IX vetra meb Engelskum, og var IX

ár samfleytt í Englandi; sigldi hann fyrst med Róbert (eba Ho-

bert), sem her fekk systur hans, Gubl(a)ugu Einarsdóttur ; var þessi

Robert veturtÖkumabur hjá síra Einari Snorrasyni á Stabarstab

tvö ár og giptist henni, var brullaupib í Riíi á kost Engelskra,

Íétu Engelskir til sína tunnu víns af hverju skipi, en þar lágu

IX skip; stób veizlan hálfan mánub
;

sigldu þau þab sama sumar

og herra Marteinn meb þeim; gekk hann í engelskan skóla og

ibkabi síban málverk; eptir þab var hann tvö ár í Grindavík kaup-

mabur, til þess hann var tvítugur, vildi þá fabir hans ekki leyfa

honum þab lengur, og beiddist biskup Ögmundur eptir honum, svo

var hann her málari og málabi kirkjuna gömlu. Hann var mjög

Ijufur mabur. 3 Vígbist hann nokkub síbar og t<5k Stabarstab eptir

föbur sinn, var síban kjörinn til biskups eptir fráfall herra Gizurar

;

var hann kosínn á almennilegri prestastefnu og sigldi þab sama

sumar, og kom aptur annab ár; meb honum sigldi síra jþórbur

Marteinsson og síra þorvarbur, sem síban var prestur ab Setbergi.

Síraþðrbur sonur herra Marteins var vel lærbur mabur og kostulega

máli farinn, vilja sumir halda hann haíi útlagt þá sálma, sem

menn kalla Marteins sálma. Stób nií enn allt kyrt, svo sem

komib var, í tíb herra Gizurar, svo abDanskir höfbu engar meiri

tiltektir.

18. Síra Pétur Einarsson, bróbir herra Marteins, sigldi bæbi

í þýzkaland og Danmörk, og framabist mjög í þessum siglíngum;

hann hölt fyrstur Reynistabarness 3 klaustur eptir abbadísirnar,

item var hann rábsmabur í Skálholti eitt ár; hann var og nokkra

i) == Baccalaureus. 2
) ekki síður en herra Gizur, b. v. 236.

3
) Heyniness staðar (réttara), 236.
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stu iid umbobsniabur á Bessastöbum, því liann var lengi vcl látinn

afDönskum, og halda sumir hann hafi [Iftt hollur verib 1 Iandinu.

Síoan fekk liann Hjarbarholt fyrir beneficium, og vígbist gamall,

hann hafbi og Síapasýsluna og keypti Stapann ao Dönskum , en

nicban hann hafbi Stapann, let hann setuprest vera á íljarbarholti.

Sfban tóku þeir af honum Stapann fyrir alls ekki, utan þeir lcbu

honura Fagurey vestur hjá Hvammi og nokkrar kðngsjarbir,

mcban hann lifbi. Kona síra Pöturs var Ingiríbur Gubmundar-

dóttir, systir Daba bónda í Snóksdal
;
þau áttu engin börn , utan

Katrínu Pctursdóttur , sem Teitur í Ásgarbi eignabist; [hans son

var Einar Teitsson og hans syskin. Synir Einars : Pctur og Helgi,

og enn íleiri eru þessi syskin 2
.

19. Brandr Einarsson bj<5 í Ilitarnesi og á Snorrastöbum í

Kolbeinstaba hrepp, hverjajörb hann keypti ; kona hans var Halla
$ 9 .

Olafsdóttir, dóttir síra Olafs, sem hclt Saurbœ á Hvalfjarbarströnd.

Börn Brands voru þcssi : síra þórbur í Hjarbarholti, síia Olafur á

Kvennabrekku
,

Bjarni og Gubriín, [nu í gubi sofnub 3
. Hann

Brandr sat at sínu, oghafbi engin scrleg völd 4
. Hálfbrœbur herra

Marteins ab möburinni voru: Erlendur, Nikulás og Magnus. Fabir

þeirra var Jó*n smibur, Aubunnarson
,

bjð vestur á Öndverbar-

nesi, ínanna hagastur á allt (utan silfur). — Erlendur Jðnsson átti

ckki börn, utan Ingiríbi vestur í Tungu í Stabarsveit ; Nikulás

Jónsson var fa&ir síra Ásmundar í Miklholti
,

og 5 nokkur íleiri.

Magnús Jónsson var fabir síra Bergs, scm var í Vestmannaeyjum.

20. Gubrun Einarsdóttir
,

systir herra Marteins, var kona

Daba heitins Gubmundssonar í Snóksdal. þeirra börn voru Einar

og þ<5runn. Einar andabist heima í Snóksdal, í lanáfarsótt, þá

hann stób í giptíngum, og tók sóttina [ábur degi fyr en 7 hann

skyldi ríba í sitt brullaup til Sigríbar þorleifsdóttur til Skarbs á

Skarbströnd, og andabist þann sama dag sem brullaupib skyldi vera;

lá ckki utan iij eba iiij daga. — þórunni Dabadóttur giptist Björn

') frá [ lítilega verið hollur, 236.

2
) í ar.skriptinni A. M. Nr. 216 Fol. cr bætt við, pó með annari hcndi en

síra Jóns Krlcndssonar, nöfnum hinna, þannij,':
tt
scil. Magnús, Katrín,

Guöríður"^ — frá [ sleppir 236.

3
) frú [ sl. 236 (f»ví 1593 hafa þessi systkin líklega öll verið h lífi).

4
) né störf, b. v. 236. 5

) enn átti hann, b. v. 216.

6
) Gvendssonar, 236. 7

) frá [ degi fyiir aður, 236.
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Hanncsson, bróbir Eggerts, þeirra son var 1 Hannes Björnsson-,

hann átti Gubriínu Olafsddttur; þau át(u syni tvo, Eggert og Olaf,

og nokkrar dætur. Eggcrt Hanncsson í Snóksdal átti dóttur Há-

konar í Nesi ; hans son Iíannes, sem fekk Jdrunni , ddtíur J<5ns

heitins Magnussonar 3 á Haga á Baroaströnd. Fleiri eru syskin

Hannesar. — Olafur 4 átti dóttur Gísla heitins þórbarsonar fyrst.

þðrunni 5 Hannesdö'ttur á Gísli Björnsson ; Steinunni á Árni Gísla-

son G á Ytrahólmi. Ragneibi Plannesddttur átti fyrst J<5n Sigurbs-

son í Einarsnesi, og vib henni þrjá syni; síban giptist hann dóttur

síra Jóns heitins* í Hitardal, systur síra þorbar, scm nú heldur

sama stab og giptist dóttur Árna Oddssonar lögmanns.

21. Dabi Gubmundsson í Snóksdal var mikill mabur og

stóraubugur, en þó er sagt hans foreldrar hafi ei stórríkir verib,

heldur hafi hann aubgazt ok yfir jarbir misjafnlega komizt, sér-

deilis eptir eina stórsótt, sem ncfnd er stóra-plága almennilega,

þá hennar er getib, og fjöldi fólks rir andabist, sem úngbörn eptir

áttu
;
einnig er sagt sveitir haG víba eybzt, en hann hafi þá bréf

og jarbir ab sér tekib, haft og haldib; einnig er sagt og skrifab:

ein fróm, öldrub kona hafi jarbir átt, hver eb var rík ; til hennar

fór Dabi og tók bréfþau hann vildi, kveikti eld og brenndi bréfin

fyrir hennar augum , en hún átti ab segja: uGub skili þig svo

vib himeríki, sem þú skilur mig vib eignir og óbul". Hann tók,

ab sögn, rauba skildahúfu og kastabi til hennar, sagbi hún skyldi

hana fyrir sín bréf hafa. Svo hafa og gamlir menn sagt, ab allir

þeir hclztu menn sem voru mcb Daba á Saubafelli, þá biskup Jón

og hans synir voru teknir, er þeir flúbu til kirkju eptir biskups

bobi, lét Dabi rjúfa kirkjuna yfir altari
,
því sveinar biskups létu

aptur kirkjudyr og vörbust svo, og þá þar handtaka, ab þeir hafi

velflestir karlægir orbib og slegnir meb undarlegu sóttarferli, ábur

Öndubust, sem og sjálfur Dabi bóndi, sem nokkur ár lá í rekkju,

varb spitelskur, meb öbru sem sagt er hann þvíngab hafi , úr

hverju hann andabist. Eitt sinn, er hann lá svo þvíngabur, kom

') sonur er, 236.

2
) hcr emlar 23G og cru þar háif blaösíða og tvö blö5 auð eptír.

3
) þ. c. Jóns sýslumanns, sonar Magnúsar Jónssonar hins ganila, sem fyr

var ncfndur (Jón Magnússon
-f-

16. Novbr. 1G41).

þ. e. Olafur, sonur Hanncsar Björnssonar í Snóksdal.

6
) Jiórunn dó 1G4G. 6

) Árni dó 1656. 7
) hann dó 1634.

fl

)
Helgu Árnadóttur, b. v. 216.
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til Snóksdals sá bóndi er Haukur hét, hann sagbist gjarnan vilja

fá ab tala vib Daba og sagbi sveinum sitt erindi. J>eir gengu í

litlu-baostofu, þar sem DaÖi lá, sögbu honum ab Haukur vildi

finna hann og hvab hans áform væri. Nú sem hann þab heyrbi,

sagbi hann sveinum undir niferi hvernig þeir skyldu þcnnan Hauk

tractera og sigra. jþeir komu út og sögbust eiga ab fylgja hon-

um inn, en er hann kom inn og hefir heilsab, og þá þeir hafa

nokkra stund vib talazt, segir Haukur: uDabi bóndil eg er nú

kominn meb bréf, ab sýna ybur, og mundu þör ei hafa látib taka

jörb mína, ef þab séb hefbub". þá svarar Dabi: uá morgun skal

eg þab skoba, en gakk nú til stofu meb sveinum mínum, og lát

þá gjöra þer til góba og gjör þig glaban í husum mínum". Bdnd-

inn Haukur gekk meb þeim til stofu, þeir settu hann til borbs

millum sín, hann fekk ser vel mat, og drakk trúlega meb þeirra

abfylgi; en er þeir voru meb stórri glebi, varb Haukur var vib

ab hönd var höfb á púnginum, en er annar sveinninn fomam, ab

hann hafbi var vib slíkt pútzarí orbib, segir hann: uþab er vondur

dýrhundur lnísbóndinn á, hann gengur undir borbum og ílángrast

uppá ókunnuga menn'*; tdku svo til ab drekka, en þab varb úr

drykkjunni, ab Haukur sofnabi undir borbum. Ab morni kalla

sveinar á Hauk, ab hann skuli koma til bdndans Daba, en er

hann kemur, bibur Dabi hann sýna sér breíib; bóndi leitar í púng-

inn, þá er breíib burtu; hann scgir svo búib. Dabi segist þá ei

kunna ab svara honum til um jörbina. Haukur glupnabi og sagbi

:

uþetta er veröldin", og því er sá málsháttur: uþctta er vcröldin,

sagbi Haukur, bréíib var tekib úr púngi hans". Hann fúr svo

burt og nábi ekki 1 jörb sinni.— Meb þab síbsta, eptir Daba and-

aban, þá hafbi Eggert Hannesson umbob síns brúbursonar, Hann-

esar Björnssonar; vildu þá Danskir áklaga eignir Daba heitins,

fyrir nokkur misferli, hann skyldi hafa hent, en þab samdist, ab

Eggert fékk þeim fimm hundrub dali, en Hannes fékk Eggert, þá

hann kom til lögaldurs, í stabinn Sæbdl á íngjaldssandi í Dýra-

firbi. Finis.

IH.

1. Meb því eg finn af sumum skrifab, þab Olöf Loptsdóttir,

sem átti Björn ríka, haíi vcrib einberni eptir Lopt ríka Guttorms-

son, þá sömu, meb sínu skriíi, ber eg tilbaka meb sjálfu skipta-

') þessu orði sl. 216 (og er f>að án efa ritvilla).



RITGJÖRÐ JÓNS GIZURARSONAR. 695

brM'nm, hvab þau börn samborin fengu , sem ei höfbu ábur út

tekio penínga af sjálfum Lopíi , meban hanri lilbi (sínum íobur),

en þcssara er í skiptabreíinu getio scm eptir fylgir.

Skiptabréf parna Lopts ríka 1
.

„Ollura mönnum , scm ])ctta brfef sjá eour heyra, sendum ver

HÖskauldur Runólfsson [og Arni Einarsson 2 kvebju guos og

vora, kunnugt gjörancli , ab árum eptir gubs burb 1400 3 ár, á

Möbruvöllum í Eyjaíirbi , vorum ver [meb flcirum öbrunr 1
til

dóms nefndir af þorvaroi Loptssyni og Olöfu Loptsdóttur , ab

virba penínga og skipta á millum [þessara samborinna 5 sysk-

ina: þorvarbs, Eireks, [Olöfu, Soiíiu fi

,
eptir Lopt 7 Guttormsson

og IngibjÖrgu Pálsdáttur"
;

handlögbu þau þorvarbur og Olöf,

ab halda þau 9 lagaskipti, sem vær fyrncfndir mcnn skiptum

þcirra á millum. Rciknubust [þær miklu 10 fasta eignir: ab

þorvarbur Loptsson hlaut í sitt hlutskipti xij c 1 1 hundraba í

fastaeign; Eirekur bróbir hans annab jafnmikib í sinn hlut í

jörbum og fasíacignum; cn Olöfu í sinn hlut V° hundraba og

híutfgir befur 1 "; einnig Soíííu í sinn hlut annab jafnmikib í

jörbum og fastaeignum. Svo inikib virbínga g<5z virtist á Möbru-

völlum, í Hlíb 13 , (
l l Sjáfarborg í Skagaíirbi, á Márstöbum í

Vatnsdal: ab þorvarbur hlaut ij° hundraba og hálfan þribja taug

hundraba í sitt hlutskipti, og Eirekur brdfeir hans annab jafn-

mikib í sinn hlut; en Olöf hlaut í sitt hlutskipti C hundraba í

virbínga gózi og [hálft scytjánda lmndrab '

5
; Soífía hlaut annab

') þó brcf þetta se ckki allskostar áreiðanlegt, einsog það er hér, læt eg

það halda scr eptir handritinú, en bœti viö mísmunargrcinum eplir

tvcimur handritum : er annað þeirra (A) afskript sem cg á eptir síra

Ásgcir Bjarnason, scinast í Mýraþíngnni (j- 1/72), cn annað cr pappírs-

handrit í Stokkhólmi Nr. 31 í 4*° með hendi Jóns Rugmanns (B).

2
) frá [ Arni Einarsson, Olafnr (_Alfr, 11) Loptsson, JVlagnús Jónsson, Jior-

slcinn Ilalldóisson (Hóskuldsson, B) og Kinar Einarsson, A, JU.

3
) CDiiij c og xiij A; 1112, B; hvorugt er líklcga rett, því Loptr ríki og

kona hans voru á líli 1130, og eru sogð dáin bæði 1436,

4
) frá [ slcppa A og 1$.

5
) frá [ þciria allra, A, B.

«) frá [ Sophíu og Ólöfu, Aj So|)hio og Olofar, B.

7
) bónda, bœta við A, B. B

) móður þeirra, b. v. A, B.

ö
)

þat, A, B. I0
) frá [ so margar, A; sva miklar, B.

n
) xij (þ. c. B. la

) fré [ sleppir A. ,3
) þ e. Lögmannshlíð.

u
) og, A, B.

,5
) frá [

xvijc, A; xijc (þ. e. Ii£ hundr.), B.

45
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jafnmikiö í sinn hlut. Hlotnabist svo mikio í smjöri, virt til

kiigilda, XX fjórftííngar fyrir eitt hundraö: f>orvar$ur hlaut þar

af [lxc og XYI 1 betur, Eirekur bróöur bans annab jafnmikib

í sinn hlut; en Olöf2 blaut [XXXC og viii betur 3
, en Solfía

annab jafnmikib í sinn blut. Til sannincla bér um þá setjum

ver vor" o. s. frv.

2. Fríheita bref Eggcrts Eggertssonar, sem verib hefir ltíg-

mann 1 Víkinni í Norcgi. jþcss copia er svo Iátandi sem eptir

fylgir, en böfuöbrcíiö liggur bjá crfíngjum Ragneibar heitinar

Eggcrtsddttur: 4

wWii Hans mz gudz nade Damnarks Nom'g/,* Vcndes oc Gotes

konning vduald til Sucrng/.s' rjge . Hcrtug i Sletzuig oc i Hol-

sten Stormarmi oc Diitmcrskcn gfeffue i Oldenborn'g ocb Del-

menborst gpre tbz witerlicht alle at fort' troskab ocb willigc

tieniste Som thnwe brcíTuiseT Eggerd eggerds sön lagmann uti

wigen oss ocli wort Rigc Norr/gc bcr till giort baifucr ocb Iian

oc bans rctte ecbte born oc afíkowme oss oc worc arifwingc

oc cffthcr kommeix' konninge uti Nornge oc riget licr viYter

troligc gore bcwise mwe oc skulle Tba liaffue wii nw aff wor

sonderligc gwnst oc nadc vnt och gilfuet och mz tbze wort

obnc brcff vnne oc giffue hanom oc hans rettc cchtc born oc

aífkommc frihcd oc frclsse Som andre worc Riddere oc swcnne

haffue uti wort Rige Norr/ge till ewig tid mz skiold oc hielm

Som er cn balluff bwid enhorning uti etb blotb feld . ocb en

balluff buid enborniwg owen vpa belmen efftcr som her uti

malcth standcr.

') frá [ i.xxvc, A. Olafr, B, 3
) i.xvm, B.

4
) brðf þctta cr hcr prenleð, ekkl eptir afskript Jöhs Giznrarsonor, heldur

eptir afskriþt nic& fichtli Avna Magnnssonar I safni hans, cptir frum-

bréfihu, sem þh var a Hlíðarenda. Brcíið er og prcntað í snfni Magn-

úsár Kelilssonár i, 72-75 og í Finns Ilist. Eccl'. iv
f

219-250. Árni

Magnússon héfir skrifoð frBiuanvið afskiipl sína •

i
eíD } origÍnali accitraté".
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Tog wort oc kroncnn frii bouáegotz och kopsteá gotz vti alle

made vforkrencket Thi fóíbiwde wii alle chwo íhe helst ærc

elicr wajrc Kunne . och scrdclcs wórc fogclcr oc embitzmen forne

Eggerd eggerdssó'n eller hans echte born her uti eHer emod at

hindre elier hindrc lade delé platze mode vmage ellcr uti nogre

made vforrettc vntiér wor icpnntftgxligé heífnd och vrede. Da-

tum in castro nostro Nyborr/g feria quinta proxima aníe festnm

beai\ Láúrénéii már&'ris Regáii nostro sub Secrcto inferius ap-

penso Anno Domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo

octauo.

Dominus Rex per $e*l

3. þetta eptirskrifao bref útvcgabi Eggert Hannesson, og

er hjá Jdni héitnum Eggertssyni í llamborg cöur hans Örfum,

hali Eggert þab af landi háft: 1

uWii Christian medt Gudz Naadc Danmarkes Norges Vendis

och Gottes koningh, hertug vdi Sleswig Holsten Stormarn och

J)ittmerskcn , GrcíVue vdi Oldenborgh och Delmenhorst giörc

alle witterligt att thenne Breífuisser Eggertt Hansson haíTuer

haffd for oss ett obett besegiett Pergements Breff, som hog-

bornnc Förste Konning Hanss , wor kerc Her Faderbroder

vdgiffuit haffuer, indholdcndis att forUR Eggertt líanssons Fa-

)
þella brcf cr hér tekið, okki eptií afskript Jóns (iizurarsonar, hcldur

eptir tncfabókinni, Teynelser paa ulle Lándene, m, 325 b |>að cr aður

psenlað í safni Magnúsar KctUssonar, i, 292-293.
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ders Fader Eggcrtt Eggertsson oc hans Egtebörn oc AíTkomme

mue haffue Friihett oc Frelsse , som andre Riddere oc Swennc

haífue udi wort Riige Norge till euig Tiidt, mett Skiold oc

Helm, dog Kronnens Böndergotz oc Kiöbstedsgotz vdi alle

Maade vforkrcnckitt , som samme Breff metb Ord oc Artickle

oc Skiold oc Hielm thervdi malett, vduisser oc indholder, huil-

cket Breff wii aff wor synderlig Gunst oc Naadc halfue fuld-

byrd, samtyekt oc stadfesth, oc nu mett thette wort obneBrcíV

fuldbyrde samtykke oc stadfeste, ved sin fuldc Mackt att bliifuc

wdi alle sine Ord, Punctér oc Artickler, som thelh udi alle

Maade vduisser oc indlioldcr. Thii forbiude wii alle huo the

helst cre ellcr were kunde. serdeiis worc Fougder oc Enibitz-

raend oc alle andre, forne Eggertt Hansson eller hans ecte Börn

oc Affkom effter som forskreuitt staar her i mod att hindre

cller vdi nogen Maade Forfang att giöre. Vndcr wor Hyllcst

oc Naade. Giffuett paa wortt Slott Flennsborrig Torsdagen nest

eíVter Quasi modo geniti Söndagh Aar 1551. Vnder wort Signet.

Christian.

4. Mín ættartala frá Eggert Eggertssyni, sem var lögmaður

í Víkinni í Norcgi.

Hans son var Hannes Eggcrtsson, cr var hirostjöri hér á

íslandi
,

og átti Guorunu Björnsdöttur. Ilennar faöir var Bjorn

Gu&nason. þeirra döttir het ein Guftrtin Hannesdöttir ; hana átti

þorlákur Einarsson. þeirra son var Gizur þorláksson ; hann átti

Ragnei&i Pálsddttur. þeirra synir Jön og Magnils, Gizurarsynir.

Sonur Jöns er Toríi 1

.

Hannes Eggcrtsson, scm átti Guftnínu Björnsdöttur, var hirfe-

stjöri mart ár. Guðrdn Ict ei allt fyrir brjösti brenna, og sigldi

cptir Hannesi , cr henni þötti honum frcstast. þau bjuggu mart

ár til Altona, fyrir utan Hamborg, nær .xiij ; hann sig.Idi híngab

á sumurin, sem nu gjörá höfubsmenn. Hann andabist á Ham-
borgar-elfi, var fluttur á land og greptrabur. Síbar sigldi Gu&rdn

meb sfnum börnum til Islands, sem her giptust og hcr fyrir

framan cr skrifaö.

Eggcrt hans son var og hirbstjöri nokkur ár; hánn var |>ar

eptir Iögmabur mart ár og aubgabist mjög, sctti gjald uppá rcntu

til Ilamborg; hann kcypti hér jarbagöz. Hajis fyrsta kvinna var

') sira Thorfe Jonsson, sem hcldur (iaulvcrjabæjar staö^ 216.
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dóttir þorlcifs Grímssonar
,

og áttu eitt barn saman , hvert hann

erfÖi. Síoan hélt lrann vib þá konu er Sesselja het, og átti viÖ

henni þrjá sonu: tveir önduÖust, Björn á byssu skababist, en

þoiieifur ut(an)lands; Jdn Eggertsson sigldi, giptist í Hamborg og

átti þar tvo sonu: Eggert og Arna. Hann 1
átti og dóttur, er hét

Ragneiöur Eggertsdóttir. þessi börn aríleiddi Eggert, meÖ jáyrÖi

systra sinna. þriÖja hans kona var Stcinunn Jónsdóttir. Hann

var tckinn á sínum garÖi, Bæ á Rauöasandi , af ræníngjum, en

kom þó laus aptur- og sigldi síöar, giptist í Hamborg og bjó þar

nokkur ár og andaöist þar. Jón Eggertsson hlaut, aö gamalla

manna sögn , svo mikiÖ gjald í Hamborg, eöur meir, sem syni

byrjaÖi móti dóttur. — Sína dóttur Ragneiöi gipti hann :í Magnúsi

Jónssyni, syni Jóns Magnússonar á SvalbarÖi noröur í EyjaíirÖi,

og gaf henni þaÖ góz Irér var á Islandi
;

þaö var XVII hundruö

hundraÖa. Hann gaf og aÖrar gjatrr vinum og náungum. Svo

kvaÖ síra Olafur Ireitinn Iialldórsson :
4

RagneiÖur hét refla brík,

rík af nöÖru sandi

,

hygg eg varla hittist slík

hér á Isalandi.

Og enn kvaÖ hann

:

Herra Eggert hennar var

horskur faÖir, af mörgum bar

mannvit og þaö merrta par:

mektugt halda laganna svar.

Háns forfeöur hreystivcrk

höföu jafnan unniö sterk

,

fylgÖ var þeirra furöu merk,

fyröar kheddust Gjúka serk.

Hamíngjan þá í höföíngs stett

hafÖi svo meÖ Öllu sett,

einhyrnrngsins ímyrrd rétt

á Urnis báru fóta klett.

') o: líggcrt Ilanncsson.

2
) 4l

Eggcrt varð leyslur incð liiiklu Kvcnnsillri og dÖltlin", Jón Gizurars. á

sj)ázíu5 í 210 cr það sett inn í tcxlaun:
lt
varð leystur dölum ,,

.

8
) o: Eggcrt Hanncsson.

4
) í mansaung í Ponlus rímum, scni áður cr gctið (bls. 672).
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Magniís Jónsson og Ragneibur Eggertsdóttir , hans kvinna, sátu

fyrst ab Ögri vio Isafjarbardjup, meban Eggert sat á sínum garbi

Bæ áRauoasandi, en cptir þab Eggert sigldi höfbu ]>au fyrir einka

hofgarb og absetur Bæ, meb iniklum höfbíngskap, livar þau lengi

bjuggu. Margir göfugir menn fylgbuEggert til skips; hann sigldi

ab Vatneyri
;

þar var þá drykkja mikil, var þá siglíng af Ilam-

borg; en er hann hafbi kvadt vini sína á landi, og var til skips

kominn, |>á kvab hann þetta erindi

:

Eitt sinn kemur hvert endadægur

ailra lýba um síbir;

sá íinnst enginn siklíng frægur

vib sínum clauba kvíbir.

Hann giptist íllamborg og bjó þar nokkur ár, hvar hann og and-

abist í góbri elli.

Jón Eggertsson giptist og í Hamborg; hann átti tvo syni,

het einn þeirra Eggert, annar Ami. Ami giptist og bj<5 lengi í

Hainborg, var stabarins Fendrich; hann átti tvær dætur.

5. Synir 1 Magnusar Jónssonar og Ragneibar Eggertsdóttur

voru þessir: sá elzti hct Jó*n Magniísson, hafbi fyrir höfubból og

absetur Haga á Barbaströnd, var sýslumabur ýfir Dala sýslu

;

hans kvinna hét Astríbur; hennar fabir var Gísli þórbarson, lög-

mann, bjó ab Innri-Hólmi á Akranesi.

Annar son Magnusar og Ragneibar var Ari ; hann sat ab

Ögri ílsaíirbi, höf&íngí mikili, sýslumabur yíir Isafjarbar og 8tranda

sýslum, hann sat og ab Reykhólum mart ár, þar til hann gipti son

sinn Magnus þórunni Jónsdóttur, sem ábur átti Sigurb, son herra

Odds.'2 Kvinna Ara var Kristín, dóttir hcrra Gubbrands, biskups

ab Hólum.

þribi son Magnúsar og Ragneibar var Jón ýngri ; hann bjó

ab Eyri í Scybislirbi ; lians kvinna lict íngveldur Helgadóttir ; hann

hafbi engin völd, bjó ab sínum cignum.

Fjórbi son Magntisar og Ragneibar var Björn
,

bjó ab Bæ á

Raubasandi, hvert höfubból honum gaf í löggjiif hans móburfabir

Eggert Ilanncsson ; hann var sýslumabur yíir Barbastrandar sýslu.

Hans fyrri kvjnna hét Sigríbur, dóttir Daba Bjarnarsonar og Am-
fríbar Bcnediktsdóttur á Skarbi á Skarbströnd. I^eirra son Eggert

') sbr. bls. 50 a6 franian.

2
) Einarssonar S. S. S. (superintendonlis Skálholts stiptis), 210.
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BjÖrnsson, scm nú á Bæ fyrir höfuðbdl og J)ar situr; bans kvinna

Valger&ur, ddttir Gísla Hákonarsonar löginanns. Síoar átti Björn

Ilelgu Arngrímsddttur, og cru þeira börn Páll 1 og Sigrftur.

Fimti son Magnúsar og Ragneioar Eggertsdóttur var þorleif-

ur, giptist áustúr til Hlíöarenda og var sýslumabur þar austur.

Hans fyrri kvinna var Gró*a Gísladóttir, hennar fabir Gísli Árnason

;

J)au áttu ddttur, er het'2 síban giptist bann :í

Dætur Magnúsar og Eagneioar Eggertsddttur

:

Elen, hennar bdndi Sæmundur Arnason, sátu aÖ EfÖIÍ í Bolúngarvík.

— Önnur þéirra dúttir GuÖrún Magnúsdóttir, giptist Herirrk Gísla-

syni; J)au bjuggu á Innrahdlrni á Akranesi. — Jn iöja |)eirra dóttir,

Ragneiöur Magnúsdottir, gijbtist austur, hennar bdncli Einar Há-

konarson. 4 — Fjdröa þcirra dúttir Katrín, giptist og austur, hennar

búndi Bjarni Hákonarson, sá síöari : Torfí Eiríksson á Kcldum.

—

Fimta Secelja Magnúsdóttir, giptist ísleiíi Eyjdlfssyni. 5 — Fjötta

Kristín Magnúsddttir, giptist ckki.

Anno 1643° dcyÖi Ragnciöur Eggcrtsddttir aÖ Sauölausdal í

Patrisfiröi, þar húnhvílir; bcnnar aldur var íimm og níiítigir ára. 7

') síra Pall, 21 6$ [). e. síra Páll í Selardal.

2
) eyða í báðuni handritununi , cn þar á aft stanða ^túðúr*' j hún var

kona Gísla sýslmnanns Magnússonar á Hiíðarcnda (vísa-(lísla) bg gi.pt—

ust þau 1018, cn hún andaðist 1058.

:I

) cyða i báðmn handritunum , en þar á að starida : uSesclju Björnsdóttur

á Laxamýri, Magnússnnar". J>oi lcifur andaðist 1052, 87 ára gamall.

4
) í Ási í JToltamanna hrcpj), I). v. 210.

a
) u á Saurbœ á Kjalarncsi" cr bætt yið incð annari hcndi í 210.

°) u 1012" stcndur í Annálum Djörns á Skarðsá n, 262 með merki Brynjólfs

biskups Svcinssonar, og því fylgir Kspúlíu; » afskrípt síra Jdns Erlends-

sonar 216 liefir fyrst verið ritáð 1643, cn síðan gJÖrt úr því 1642.

7
) uhún var fróm Og guðhrædd hö'fðmgskvitina

, og hafði vcríð vcl auðug;

var hcnnar niáli cptir Magnúá hcitinn Jónsson , með hans tilgjöf', níu

hundruo hmidraða í jarðagózi, fáni hundruðmn fátt í; hcnnar andláts-

dag'ur var 0. Angnsti", bætt við í Nr. 210 nieð hendi síra Jóns Erlcnds-

sonar í Villingaholti, og iná vcra hann hali ba'lt |)cssu við sjálfur. í

annálmn Björns á Skarðsá cr aldur hcnnar talinn W.\ ár (u, 202, eplir

Brynjólll biskuui Svcinssynih
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ATHUGASEMD.

í þessu SAFNJ TIL SÖOU ÍSLANDS OG ÍSLENZKKA BÓKMENTA

AÐ FORNU OG NÝJO (II, 1855), á 363. bls.
, t

segir svo:
4
þá voru

4
og Öll lönd numin, er þeir komu út\ þorbjörn súr og synir hans,

(
og er þab því rángt, sem segir í sögu Gísla hinni skemmri, þar

t
sem stendr: uab öll lönd voru þá ðnumin á hvorutveggi strönd"

t
enda er rett í sömu andránni á undan getib uin, hverir byggt

Jieí'bi bábumegin fjarbarins, og svo segir undir eins á cptir, ab

jþorbjörn keypti land á líinni sybri strönd, svo þetta er varla

t
annab en ritvilla í handritunum'. — Væri svo, ab þetta væri ekki

annab enn ritvilla, hefbi jeg átt ab leibrjetta han'a í utgáfu Gísla

sögu (Kmh. 1849); en jeg leit öbruvísi á þab mál, og lít enn : jeg

held , ab ritari skinnbdkarinnar haíi sett
4
onumin' vísvitandi

,
og

þdttist því ekki eiga meb ab breyta því: mitt áform var ab gefa

ut söguna eptir s k i n n b 6 k i n n i, ab frádregnum ritvillum.

Ab nema land hcfur tvœr merkingar,

1) ab kasta eign sinni á land, sem ábur er einskis eign.

^essa merking þekkja allir, og ])ab væri aubskilib, ef hjer

stæbi í skinnbóVmni :
t
Öll Iönd voro þá numin á hvorretveggju

t
ströndinni. Nu kcypte þorbjörn súrr land á hinni sybri

t
strönd\ En nu er ekki því ab hcilsa: orbin eru önnur — og

þab verbur ab segja svo hverja sögu sem hun gengur!

2) ab byggja land. Til vitnis hjer um færi jeg — þo* nóg

dæmi sjeu til - ab eins eina grein dr Landnámu I, 10 (Isll.

I, 40): t
þó*rbr fdr til Islands, ok nam land meb rábi Ingólfs í

t
ljans landnámi á milli Dlfarsár ok Leiruvrigs'. Eptir þessari

merkingu er jOnumin' í Gísla sögu sania og
4óbyggb' eba fluV

— og óbyggb lönd hafa víst verib vib Dýrafjörb, þegar þeir

febgar komu ut, ur því Gísli
t
gjörbi . . . bæ 1 á Sæbóli

?
og þeir

bræbur jeistu 1 seinna annan jbæ' á Hó*Ii. ^ab sem rangt er,

eba dnákvæmt, er ekki fólgib í
t
ónumin ,

)
heldur í

t
ölP — því

þab er ofhermt, ab öll lönd hafi verib óbyggb á hvorritveggju

ströndinni, sem sjá má á því sem segir rjett á undan, um
þorkatlana, og rjett á eptir, um Hrafn son Dýra.

Kmh., 12. apr. 185G.

Konráð Gtslason.
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Aðalráðr, Englakonúngr, 438-40,
447, 418, 499.

Aöalsteinn, Englakonúngr, 315-320,
404, 495.

Agnes Torfad., 047.

Aldís Konálsd. Steinmóðars., Iiin

Barreyska, 206, 234, 287.

Alcxíus Pálss., ábóti í Viðcy, 68, 82,

104, 133, (561, 662.
Álfdís Boðvarsd. J>órðars., 556.
— Eyjólfsd. X>orsteinss., 118.

Álfheiðr Eyjólfsd., 535, 536.

Álfr egðski, 263.
— úr Króki, 632.
— Eysteinss. (meinfrets), í Dölnm,

,
226, 326, 351.

Ali, sjá Alexíus Pálss.

Álrckr Hrappss., 259, 390.
Álöf, sjá Ólöf.

Ama, sjá Sefrín Ama.
Ámundi blindi, 435, 499.

Án Arnars. (hyrnu) jpóriss., 276.
— bogsvcigir, 240, 243, 281, 390.
— Grímss. (loðinkinna) ,

rauðfcldr,

207, 227, 231, 233, 243, 361,

367, 491.

Andrés Aras. Andréss., 123.

— Grœnlcndíngabiskup, 3.

— Guðmundars. (ríka) Aras., 122,

124.

— Magnúss., 653.
— Sæmundars. (í Odda) Jónss., 535.

Anna Árnad. (á Hlíðarenda)Gíslas., 60.

— Bjarnad. Hanncss. (hirðstjóra), 56.

— Bjarnard. Hanncss., 56.

— Eyjólfsd. (í Dal) Einarss., 60, 1 16.

— Eyjólfsd. (íMúla) Eyríkss., 54,60.
— Stephánsd. (aðministrators) Yig-

fúss., 650.
— Vigfúsd. (hirðstjóra) Erlendss., 60.

Ari, frá Núpi, 54.

— Andréss. Guðmundars., í llæ á

Rauðasamli, 42, 63, 61, 82, 123,

124.

Ari Einarss., 162.
— íngimundars. Jónss., 557, 558,

560, 562.
— Jónss. (biskups) Aras., lögmaðr,

89, 91, 96, 97, 99, 100, 130,642,
614, 672.
— Jónss. jporlákss., prestr í Laugar-
dal, 57.

— Magnúss. (í Ögri) Jónss.
, 56,

645-617, 652, 700.

— Márss. Atlas. (rauða), á Reyk-
hólum, 354, 358, 367, 368, 468.

— prestr á Strönd, 80.

— Steinólfss., prestr, 62.

— jborgilss. Aras. (fróða), hinn

sterki, 358, 506, 511, 512, 524.
— ji>orgilss. Gelliss. , fróði, prestr,

27, 139, 148, 149, 183, 190, 193,

191, 203, 204, 298, 300,305, 314,
321-323, 330, 334, 336-338, 340,

350, 358, 366,398, 424, 426, 430,

433, 437, 444, 446, 453, 455,

492, 501-506, 511.

Arinbjörn j>óriss. (hcrsis) Hróaldss.,

hersir, 213, 214, 217, 312,319-
321, 491.

Ármann (Ármanns saga), 195.

Arnaldr Sæmundavs. (snðrcyska), 252.

Arnbjörg, á Arnbjargarlæk, 216.

— Arnórsd. Tumas., 522, 533.

Ambjörn ambi, 162.

— Ásbrandss., stcrki, 327.

— Sléttu-BJarnars., 252.

Amdís Stcinólfsd. (lága), 237, 351.

Arnciðr Ásbjamard. (skcrjablcsa), 269,
270.

Arnfríðr Bcncdiktsd. (hins ríka) Hall-

dórss., á Skarði, 700.

Arngeirr Bersas. (goðlauss), 216, 217.

Arngrímr, ábóti á X^íngeyrum, 5, 155,

156.

— Jónss. Jónss., lærði, prófastr. 6,

15, 32, 34, 60.

(46)
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Arngrímr jjorgrímss. Jpóriss. (frá Espi-

hóli), 396.

Arngunnr Hámundard., 413.

Árni, í Tjaldanesi, 525.

— Arnórss.
,

prestr í Hítardal, 28,

67, 90-92, 106, 107.

— Bessas. ^orlákss., 89, 661.

— Böðvarsson, skáld, 25.

— Einarsson, 695.
— Gíslas., á Hóli í Bolúngarvík,

1 13 (= Árni á Hlíðarenda?).

— Gíslas. Hákonars., á Hlíðarenda,

60, 112, 113 (= Árni á Hóli?).

— Gfslas. (biskups) Jónss. , prcstr

í Holti, 41, 112.

— Gíslas. (lögmanns) jbórðars., a

Hólmi, 56, 642, 693.

—. Helgas., biskup í Skálholti, 1,31.

— Helgas. (prests) Einarss., stipt-

prófastr, 8.

— Jónss. Eggertss. (lögmanns), 699,

700.
— kæmeistari, 36.

— Magnúss., Dalskeggr, 16.

— Magnúss. (prests) Jónss., assess-

or, 20-27, 34, 44, 93, 131, 138,

640-645, 647, 651-654, 659, 672,

679, 682, 683, 686, 689, 696.
— Magnúss. Vigfúss., 54, 59.

— Oddss., í Miðgörðum, 103.

— Oddss. (biskups) Einarss., lög-

maðr, 693.
— Olafss., mildi, biskup í Skálholti,

2, 5, 34, 121.

— Pétrss. Loptss., 672.
— ráðamaðr frá Hömrum, 81.

— Jíórarinss. (prófasts) Jónss., bisk-

up á Hólum, 7.

— Ýjorlákss. (Staða-Árni), biskup í

Skálholti, 1, 24, 31, 582-581, 587,

629, 631, 632, 636, 637.
— ^þorleifss. Árnas., 38, 670.
—

» fjorsteinss., prófastr, á Kirkjubæ,

650.
— öreyða, 542.

Arnkell J»órólfss. (bægifótar)
,

goði,

224, 329, 331, 333, 337-339, 497.

Arnljótr Geirmundars., 136.

Arnóra fjorgeirsd. (óða) Ljótólfss.

(goða), 390.

Arnórr Bjarnarson, kerlíngarnef, 388,
454.

— Loptss. Guðlaugss., í Ljáskóg-

um, 55.

— Tumas., 514, 515, 518, 551.

— Jjorbjarnars. (yxnamegns), 475.

MANNANÖFN.

Arnórr ^órðars. Kolbeinss., jarla-

skáld, 166, 16S, 169, 455, 459,
479.

— J>orgrímss. porsteinss., í Reykja-
hííð, 402, 476.

— ^orkelss. (kröflu) Jjorgrímss.,

384.
— Örnúlfss , í Forsárskógum, 412,

413, 498.

Arnsteinn Reistars., goði, 404.
Amviðr, konúngr á Sunnmæri, 204,

211.

Arnþrúðr Arinbjarnard. (hcrsis), 217.

Aron Hjörleifss., 192.

Asa Hákonard. (jarls) Grjótgarðss.,

211, 213, 290, 493.

— Ljótólfsd. (goða) Hrólfss., 390.
— Ofeigsd. (grettis) Einarss., 237,

287, 288.

Asbjörn Harðars., 369.
— Hcyjángrs-Bjarnars., 260, 261,

277, 278.
— Hrafnkelss. (Freysgoða)

, 268,
407, 408.
— Illugas., 566, 568.
— prúði, 196, 284.
— Sigurðars., prestr, 656, 659.
— skerjablesi, jarl, 269.

f

— fíorsteinss. Ketilss. (fíflska), 280.

Ásbrandr, frá Kambi, 327.

Ásdís,Bárðard. Jökulss., 376, 380.
— Olafsd. (á Haukagilí), 382.
—

• Pálsd. Guðmundars., á Hjalla,

17, 41, 72-74, 644, 662, 664,
665.

— Víga-Styrsd., 329, 338, 339, 445,
497.

Ásgautr, 71.

Ásgeirr Auðunnars. Ásgeirss., æði-
kollr, 242, 377.

— Bjarnas.
, prcstr í Mýraþíngum,

695.
— Jónss., 24.
— Kjnrtanss. Olafss. (pá), skúmr,

413.
— Knattars. J>jóðrekss., 365.
— Ólcifss. (hvíta), kneif, 286.
— Vestarss. f>órólfss. (blöðruskalla),

328.
— Önundarson (tréfótar), æðikollr,

237, 241, 242, 247, 375 -377,
495.

Asgcrðr Asksd., (ómálga), amma Njáls,

286.
— Bjarnard. (hölds), 316, 317, 319-

321, 494.
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Ásgrímr Bergþórss. Jónss., 538.
— Elliða-Grímsson, 258, 292, 293,

395, 411, 417, 419-424, 477.— Ketilss., skáld, 506.
— Vestliðas., ábóti, 149.
— f>orsteinss. Jónss.

,
herra, 5G1,

566, 567, 569, 570.
~ Öndóttss. (kráku), 235, 258, 289,

293, 395.
Ási, hersir, 225.

.— Ingjaldss. Hrdaldss., hersir, 218.

Áskell Dufjþakss. Dufnjálss., hnokan,

282.
— Eyvindars. Jporsteinss. (höfða),

goði, 262, 302, 349, 399-101,

403, 413, 414, 496.
— jporkelss. Áskelss. (goða), 401.

Askr ómálgi, lángaíi Njáls, 286.

Áslákr fitjaskalli, 254.
— |»orbergss., 224, 327, 332.

Áslaug Guttormsd. (hertoga) Sigurð-

ars., 215.
— Sigurðard. (orms í auga) Ragn-

arss., 251.

Ásleikr Bjarnars. (járnsíðu), 252.

Ásmundr Bersas. (Hólmgaungu-Bersa)

Veleifss., 374.
— Jónss. Egilss., betri, prestr á

Eyri, 51.

— Jónss. Egilss., illi, 51.

— Nikuláss. Jónss., prestr í Mikla-

holti, 692.
— j>orgrímss. (hærukolls), hæru-

lángr, 206, 237, 241, 303, 375,

376, 379-381, 463, 471, 473,

175, 495, 497, 499.

— j>or!eifss. (á Skarði) Pálss., á

Hvoli, 58.
— jpormóðars. Asmundars., prestr,

54, 135, 136.

Öndóttss. (kráku), 235, 258.

Ásólfr |>engilss. (mjöksiglanda), i

Höfða, 400.

Asta Guðbrandsd. (kúlu), 234.

Ástríðr Bragad. (gamla), slækidrcngr,

217.
— Eyriksd. Víkínga-Káras., 240.

— Gíslad. (lögmanns) j>órðars., 671,

700.

— Hrólfsd. (hersis), 286, 289.

— Móðólfsd., mannvilsbrekka, 414.

— Vigfúsd. (hersis á Vors), 240.
'

Atli á Gaulum, jarl í Sogni, 202, 204,

205, 213, 214, 233, 290, 291.

— Ásmundars. (hærulángs), 475,

476, 499.

Atli Hásteinss. Atlas. (jarls), 291.
— kappi Jóns biskups Aras., 64.
— öítss. (hins skjálga), rauði, 354,

357, 358.
— f)óriss. (þiðranda), Graut-Atli,

269, 272.
— þræll, 233.
— þræll, 417.

Auðbjörn, konúngr í Fjörðum, 204,
211, 214, 493.

Auðr, í Máfahlíð, 329.

— Ketilsd. (flatnefs), djúpauðga,

199, 206, 207, 220-223, 225,
226, 229, 230, 235, 236, 239,

248, 256, 257, 278, 294, 318,
327, 331

, 334, 340, 343, 344,

346, 350, 369, 493, 494.
— Snorrad. (goða), 462.
— VcsUíinsd., 234, 361, 367.

Auðunn Ásgeirss. (æðikolls), 242,377.
— Ásgcirss. Auðunnars., 242.
— Bjarnars., skökull, 237, 239-

241, 251.
— festnrgarmr, 437, 438.
— geit, jarl, 235,
— glímufélagi Grcttis, 471-473.
— hestakorn, 630.
— Valas. (hins sterka), stoti, 238,

328.
— f>orbergss., rauði, biskup á Hól-
um, 5, 141.

— f>órólfss. (smjörs), rotinn, 201,
258, 392.

Ávaldi Ingjaldss., skegg, 298, 382,

383, 496.
Axel Júl, höfuðsmaðr, 100.

Baggi, sjá Jón og Ólafr Jónss. Baggi.

Bálki Blæíngss., 373.

Barði Guðmundars., Víga-Barði, 248,

383, 385, 389, 459-462, 468, 473.

Bárðr, frændi Narfasona, 583.
— Brynjólfss. Björgólfss., 212.

— digri, afl Ljótólfs goða, 390.

— Hallas. (hvíta), 396, 402.

— Heyjángrs - Bjarnars. , Gnúpa-
Bárðr, 260-262, 279, 321, 379,

402, 403.
—

. Höfða-j>órðars., 252, 432, 433,

— Höskuldss. Dala-Kollss., 342.

— Jökulss. Ingimundars. (gamla),

383.
— Snæfellsás, 195, 207, 219, 262,

371.
— suðreyíngr, 239.
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Barna-Kjallakr, sjá Kjallakr Bjarnars.

Baugr Rauðss. Kjallakss., 238, 281,
282, 295, 493.

Bech, sjá Bcncdikt Magnúss. Bcch.

Beinir, biskup á Hólum, 5.

— Máss. Naddoddss., 327.

Bencdikt, í Kirkjubæ, 113.

— Bjarnars., prestr í Fagrancsi, 648.
— Ilanness., frá Snæfjöllum, 23.
— Hanncss., prcstr á Hamraendum,

048.— Magnúss. Bech, sýslumaðr, G48.
Bera Egilsd. Skallagrímss., 320.
— Ýngvarsd., 217, 218, 316, 493.

Berðiu-Kári, sjá Kári Vcrnundars.

Bcrgljót Loptsd. Gíslas., 118.

Bergr Magnúss. Jónss., prcstr í Vest-

mannaeyjum, 692.
Bergþóra Skarpheðinsd. , kona Njáls,

415.
Bcrgþórr Máss., 162.

Bcrg-Önundr, sjá Önundr.
Bersi, á Laugabóli, 463.
— Blæíngss. Sótas., goðlaus, 216,

237.
— Hallas. Sigmundars., 485.
— Ljótólfss. (goða) Álrckss., goði,

390.
— Spak-Bersi, 270.
— Veleifss. (gamla), Hólmgaungu-

Bersi, 187, 370, 372-375, 496.
— Vermundars., hinn auðgi, 512,

525.
— Özurars. Brynjólfss. (gamla),

Spak-Bersi, 268, 271, 410.

Bessi, sjá Bersi.

Bifru-Kári, sjá Kári Káras.

Birgir Magnúss. (minniskjaldar), jarl,

582, 600, 609.

Bildc, sjá Eske Bilde.

Bjamharðr hinn bókvísi, biskup, 398.
Bjarni, cr X>orgeir drap, 463, 466.
— Bergþórss., prestr, 149.

— Bjarnars., 75.

— Bjarnas., 512.
— Brandss. Einarss., 692.
— Brodd-Helgason, 253, 266, 267,

303, 394, 404-407, 409.
— Einarss. Jónss., 41, 57.

— Gíslas. Jónss., 40.

— Gíslas. Sveinss., prestr, 59.

— Gullbrárskáld, 166, 168, 169.

— Hákonars. (í Klofa) Árnas., 54,

701.
— Halldórss. (prests)Einarss., prestr

í Selárdal, 56, 87, 643, 673, 690.

MANNANÖFN.

Bjarni Hanness. (hirðstjóra) Eggertss.,

55, 56, 673.
— Magnúss., biskupssveinn, 107.

— Magnúss. (prests) Eyjólfss. , á

Hofi, 41.

— Oddsson, sýslumaðr á Bustarfclli,

54, 60.

— (Kolbeinsson) Orkneyínga biskup,

427.
— Sigurðars., prestr, 120.

— Sigurðars. Bjarnas., á Stokks-

eyri, 54.

— Snorras. Narfas., 576.
— Torfas. (í Klofa) Jónss., 54.

— Jíorgrímss., í Haga, 54.
.

— Jjorsteinss. (goða)
,

spaki, 288,

298, 423.

Bjarlmarr Ánss. (rauðfcldar) Grímss.,

233, 361, 362, 367.
— jarl, 231.

Bjólan, konúngr á Irlandi, 330.

Bjólfr af Vors, 276.

Björg Eyvindard. (austmanns) Bjam-
ars., 255, 256, 259.

— Pétrsd. (_sýslumanns) jiorsleinss.,

650.

Björgólfr Ásgeirss. (prests) Hákon-
ars., 54.

Björn, er Grcttir drap, 473, 476.
—. á Haugi, 252, 390.
— í Bjarnaríirði, 236, 311.

— í Mörk, 436.
— Arngcirsson, Hitdælakappi, 189,

217, 218, 237, 374, 432, 437,

451, 456-459, 475, 477-479,

497, 499, 500.
— Arngrímss., 123.

— Ásbrandss. ,
Brciðvíkíngakappi

,

327, 328, 338, 339, 498.
— Bcnediktss., prestr í Hítárdal,

648.
— Bcnediklss. (hins rík«) Halldórss.,

umboðsmaðr, 672.
— Bjarnars., 56.
—- Dugfúss., kægill, 518.
— Eggertss. (lögmanns) Hanness.,

1 1 0, 699.
— Eiðss. Skcggjas., 370.
— Gilss., biskup á Hólum, 4, 151,

508.
— Grímss. (hersis), buna, hcrsir í

Sogni, 207, 219-221, 238, 289,
260-262, 270, 276-279, 287.

-- Guðmundars. Jporleifss., í Stóra-

skógi, 41.

— Guðnas. Jónss. , í Ögri, 16, 54,
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55, 61, 643, 656-658, 660, 673,
698.

Björn, gullberi, 216, 309.
— Gunnarss. Gíslas., sýslumaðr, 60.
— Hanncss. (hirðstjóra) Eggertss.,

55, 56, 673, 692.
— Helgas. (Hofgarðagoða), 326.
— Helgas.Helgas., Hcyjángrs-Björn,

260-262, 277-279, 412.
— Herlinnss., Skjalda-Björn, 236.
— Hjaitas.

,
Kygri-Björn, biskups-

efni, 4.

— Hróaldsson, byrðusmjör, 252.— Hróarss., Sléltu Björn, 230,250,
252, 354, 365, 387.

— Hrólfss. (frá Ám), 255-257.
— böldr, 210, 274, 312, 316, 319,

494.
— Jónss., á Skarðsá, 16, 26, 640-

642, 645, 653, 657, 671, 701.
— Jónss. (biskups) Aras., prestr,

89, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 129,

134.
— Jónss. (prests) Torfas., á Núpi,

648.
— Jónss. (skrifara) jjorlákss., hirð-

stjóri, 57.
— Ketilss. (flatnefs), austræni, 206,

207, 222-226, 229, 230, 239,

256, 274 , 286, 289, 297, 334,

357, 429, 493.
— Konráðss. Jónss. , (íslcndíngs),

124.
— Maga-Björn, 510, 526.
— Magnúss., Bólstaðarhlíð, 60.
—- Magnúss. Arnas., á Laxamýri,

701.
— Magnúss. (í Ögri) Jónss. , í Bæ,

56, 700, 701.
— Ólafss., prestr i Hruna, 23, 102,

103, 107, 113, 690.

— Ragnarss. (ioðbrókar)
,

járnsíða,

252.— Raumss. Jötun-Rjarnars., Hross-

Björn, 242.
— Raumss. Norss., Jötun-Björn,

242, 295.

— , Skcgg-BjÖrn, i Hítamesi, 431,
432.

— Skútaðar-Skeggjas., Skinna-Björn,

240.
— stallari, 177.

— Stephensen (Ólafss, Stephánss.),

sekreteri, 650.
— Sæmundars. (í Odda) Jónss., 537.— Vilhjálmss., 122.

Björn j)orgrímss., prófastr á Setbergi,

649.
— Dorlcifss., í Vatnsíirði, hirðstjóri,

hinn ríki, 54, 56-59, 660, 670-
674, 694.

— fjorleifss. Bjarnars. (í Vatnsfirði),

57, 124.

— Jjorleifss. (prófasts) Jónss., meist-

ari, biskup á Hólum, 7, 26.
-- X^orlcifss. Pálss., á Keldum, 58,

67, 113.
— Jiorvaldssón, 645.
— Jiorvaldss. Gizurars., 516, 517,

519.

Björnólfr Hrómundars. Grcipss., 201.
Blund-Retill, sjá Kctill Geirss.

Blæíngr, í Axaríirði, 404.
— Sótason, 216, 234, 237.

Blængr, sjá Blæíngr.

Bogi Benediktsson, í Hrappsey, 649.

Bokholt, sjá Jóhann Bokholt.

Bolli Bollas. Jjorleikss., prúði, 407.

443, 444, 449-455, 485, 498, 500.

— J>orleikss. Höskuldss., 188, 320,

361, 442-445, 450-452, 454, 455,

461, 498.

Bót, ambátt Ketilbjarnar gamla, 294.

Bótólfr, biskup áHólum, 4, 141, 552.

Bragi gamli, 217, 228.

Bramstcð, sjá Diðrik Bramsteð.

Brandr Einarss. (prcsts)Snorras., 102,

691, 692.
— Guðmundars. Jónss., á Leirá, 51.

Halldórss., íróði, príor, 340.

— Jónss. (prests) Egilss., prestr í

Holtum, 20, 42.

— Jónss. Sigmundars. , biskup á

Hólum, 4, 137, 138, 544, 559,

560, 565, 566.
— Kolbcinss. (kaldaljóss), 537, 545,

549-551, 572, 586.

— Sæmundars., biskup á Uólum,

4, 154, 190, 508, 511, 588, 589.

— Vermundars. (mjóva), hinu örvi,

329, 463, 625.

— j>orgrjmss.(goða)Kjallakss., 329.
— j)örkclss. (frá Laxamýri), Vöðu-

Brandr, 406, 487-

Breidr Sigmundars. Ketilss. (þistils),

327.

Brennu-Flosi, sjá Flosi J)órðars.

Brit Jónsd. jborlákss., 57.

,

— Pantalconsd. (prcsts) Olafss., 51.

Brján, konúngr i Dyllinni, 490.

Brockenhuus, sjá Erich Brockenhuus.

Brodd-Helgi, sjá Hclgi J>orgilss.
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Broddi Jborkelss. Geitiss., Skegg-
Broddi, 487, 489-491.

— f>orleifss., 568.
Bruni Hárekss. (jarls), hinn hvíti, 390.
Brúnsvík, sjá Diðrik Brúnsvík.

Brúsi, jarl, 464.
Brynjólfr Björgólfss., í Torgum, 212.
— Halldórss. Brynjólfss., prestr í

Odda, 72.
— Jónss. Eyríkss., á Skarði, 54, 82.
— rosti, 417, 497.
— Sigurðars. (landskrifara), sýslu-

maðr, 649.
— Sveinsson (prófasts) Símonars.

,

meistari; biskup í Skálholti, 4,21,

26, 44, 645, 646, 650-652, 654,

672, 701.
— úlfaldi, 271.— J>órðars., 647.— |>orgeirss. Vcstarss., gamli, 197,

267, 269-273, 404, 410, 494.

Bröndólfr Naddoddss., 201,288,289.
Búi, fóstri Esju, 207, 208.
— Vesetas., digri, 357.

Burisleifr, Garðakonúngr, 250.
Butraldi, er jiorgcirr drap, 463.

Böðmóðr, úr Búlkarúmi, 359.
— úr Skut, 359.
— Framarss., 359.
—* Grímss. Grímólfss. (af Ögðum),

263.
Böðólfr Grímss. Grímólfss. (af Ögðum),

258, 263, 404.

Böðvarr Egilss. Skallagrímss.
, 320,

496.
— Jónss., prestr í Görðum, 47.

— Jónss. (prests) Einarss., prófastr

í Reykholti, 84, 87, 643, 690.
— (Víkínga-)Káras. , hersir á Vors,

240.
— Kaunss. (konúngs) Sölgas., Svína-

Böðvarr, 276.
— Sigmundars. Karlss. (rauða), 484,

485.
— J>órðars., 51 1.

— jpórðars. Böðvarss., í Bæ, 516,

544, 548.

— jjórðars. Sturlus., 512,524,525,
527, 528, 533-537, 539-541, 543,

548, 550, 556, 560, 569, 570,

585, 586.
— f>orleifss. (miðlúngs), hvíti, 276,

280, 411.
— Jorlcifss. (hvalaskúfs) Anss.

,

snæþryma, 276.
— Öndóttss., Spak-Böðvarr, 388.

Böggvir, sjá Klauti böggvir.

Bölvcrkr Arnórss., 166, 168.
— Eyjólfss. (grá), 351, 362.

Börkr Ji>ormóðars. ji>jóstarss., 360.— J>orstcinss. (þorskabíts), digri,

335, 336, 338, 341.

Cncilia, sjá Sesselja.

Christján, sjá Kristján.

Christoííur, sjá Kristófor.

Constantinus, keisari, 146.

Constantius, keisari, 146.

Daði Bjarnas. (frá Skarði) Oddss., 700.

— Guðmundarson, í Snóksdal, 28,

66, 82, 83, 86, 89-91, 93-96,

100, 102, 104, 106, 107, 113,

64?, 643, 653, 692-694.
— Jónss. ( frá Melum), sýslumaðr, 23.

Dagstyggr, Risakonúngr, 250.
,

Dala-Kollr, sjá Kollr Grímss. Asas.

Dalla Jiorvaldsd. Ásgeirss. (æðikolls),

377.
— Önundard. (sjóna), 372.

Daltun, sjá Jón Daltun.

Dan, sjá Jón Bjarnars. j>orleifss. Dan.

Diðrik Brúnsvík (o: von Bramsted),

höfuðsmaðr, 113.

— van Mynden, umboðsmaðr, 17,

27, 28, 68-72,74, 103, 113, 658-

661, 665-667, 679, 680.
— Pínfng, 660.

Dofri, jötunn, 207, 208.

Dóróthea, 103.

Drómundr, sjá J>orsteinn drómundr.

Droplaug Spak-Bersad., 408.

Dufnjáll Kjarvalss, (konúngs), 282.

Dufþakr Dufnjálss. Kjarvalss., 282.

DýrOnna Gíslad. (í Haga) Filippuss.,

40, 42, 124.

Eggert Bjarnars. (sýslumanns) Magn-
úss., í Bæ, 700.

Eggertss., Iögmaðr í Víkinni, 651,

673, 696-698.
— Hanness. (í Snóksdal) Bjarnars.,

56, 693.
— Hanness. (hirSstjóra

1

)
Eggertss.,

lögmaðr, 40, 42, 55, 56, 82, 85,

88, 107, 110, 113, 114, 126,644,

660, 661, 667, 672, 673, 689,

690, 693, 694, 697-700.
— Jónss. Eggertss. ^lögmanns), 699,

700.
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Egill Einarss. (prcsts) Olafss., bóndi

á Snorrastöðum, 17, 18, 52,640,
641, 651, 653, 654, 659, 661,

663, 664.
— Eyjólfss., biskup á Hólum, 5.

— Ormss. Erlíngss., 123.

— Pálss. Guðmundars.
,

prestr, 74.

— Síðu-Hallss., 179, 411, 450.
— Skallagrímss., 187,204,210,215,

218, 280, 290, 294, 295, 302,

305-307, 309, 312, 313, 315-325,

330, 341, 312, 372, 374, 376,

423, 492, 494-497.
— Skúlas. jiorstcinss., 458.
— Sölmundars., í Reykholti, 557,

565.
— ^þorstcinss. Egilss., 491.

Kiðr Skeggjas. (Miöfjarðar-)
,

370,

371, 462, 481, 489.

Eilífr Atlas. Skíðas., örn, 389.
— Önundars. (bílds), auðgi, 283,

293, 294.

Einarr, cr Hrafnkcll vo, 268, 407.

— Árnas., prestr í Vallanesi, 113.

— Bjarnars. (hirðstjóra) }!>orlcifss.,

673.
— Daðas. (í Snóksdal) Guðmundars.,

692.
— Egilss. (bónda) Einarss., 52, 74.
— Einarss., 695.
— Einarss., prestr í Görðum , 649.
— Eyjólfss., þveræíngr, 392-394,
398, 406, 487, 498, 505.

— Eyjólfss. (í Dal) Einarss., 59,
60, 116.

— Eyríkss., á Hvanneyri, 75.
.—* Eyríkss., prcstr á Ölduhrygg, 60,

82, 88, 113.

— Gíslas., 94.

— Hafliðas.(prcsts)Steinss.,prcstr,5.

— Hákonars. (í Klofa) Arnas., sýslu-

maðr, 54, 701.
— Halldórss., frændi jporgils skarða,

569, 570.,
— Hclgas. Ottarss., skálaglam, 157,

166, 167, 321, 330, 362, 425,
492.

— Jónss. (skrifara) jporlákss., 41 , 57.

Konálss. Kctilss. (hörðska), 262,
400.

— Lón-Einarr, 327.
— Magnúss. Vigfúss., prestr í Aust-

fjörðum, 59.

— Marteinss. (biskups) Einarss.,

prestr á Staðastað, 52, 102.

— Ólafss., prestr \ Hrepphólum, 17,

18, 27, 29, 43-48, 50, 52, 57,

62, 64-66, 68, 73, 74, 82, 87,

95, 97, 105, 113, 653-655, 661,

664, 665.
Einarr Pálss., 148.

— Pétrss. Gunnarss., 60.

— Rögnvaldss. (Mæra jarls), Torf-

Einarr, 166, 274, 275.
— Sigmundars. Kctilss. (þistils), á

Laugarbrckku, 219, 327.
— Sigvaldas. (lángalífs), 84, 674, 675.— Skúlas., prcstr, 166, 169.
— Snjallss. Vatnarss., 278, 286.
— Snorras., prestr á Stað í Öldu-

hrygg, 691.
— Tcitss., í Stafholti, 324,326,368.
— Teitss. (í Ásgarði) Eyrikss., 692.
— J>órðars. (lögmanns) Guðmund-

ars., prcstr á Mclum, 52, 683.
— T>orgilss. Oddas., 510,512,541,

589.
— J>óriss. Graut-Atlas., 272.
— ^orlcifss. (í VatnsGrði) Árnas.,

651, 670
— J>órólfss., á Hofstöðum, 50, 122.
— ^orsteinss., biskup á Hólum, 7.— fmrvaldss. Gizurars., 516, 536.
— J>orvaldss.(Vatnsíirðíngs)Snorras.,

540, 541, 552, 574.
— Ölviss. (barnakarls), 287.

Eiríkr, sjá Eyríkr.

Eldgrímr, er Rútr drap, 216, 225,
315.

Elín Burislcifsd. (konúngs), 250.
— Magnúsd. (í Ögrh Jónss., 56,701.
— Pálsd. Guðmundars., 74.
— Pálsd. (fráStaðarhóli) Jónss., 672.

Elliða-Grímr, sjá Grímr Ásgrimss.

Emma jporlcifsd. (prests)Eynkss., 67.
Erasmus Villatzss., prcstr á Rrciða-

bólstað, 4, 41, 75, 113, 114.

Erich Brockcnhuus, norskr, 138-140.
Erlendr, á Núpi, 54.

— Ásmundars. (á Hvoli) ^orlcifss.,

58, 59.

— Erlcndss.(á Kolbcinstöðum)Narfa-

sonar, sýslumaðr, 37, 59.
— íngimundars. Xiórðars., á Kaldað-

arnesi, 110, 112.

— jarl í Orkneyjum, 160, 161.

— Jónss., 54.

— Jónss., á Völlum, 82.

— Jónss. (smiðs) Auðunars., 692.

— magi, 578.
— Magnúss., 113.

Narfas. Erlendss., 59.
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Erlendr Narfas. Vigfúss., á Kolbeins-

slöðum, 37.

— Olafss., sterki, lögmaðr, 583.
— skólameístari, 73.

— j)orvarðss. (lögmanns) Krlendss.,

lögmaðr, 10-51
, 59, 82, 86, 87,

102, 1 13, 114, 681*

Erlfngr Gíslas. (í Hega) Filippuss.,

40, 42, 02, 122, 123, 125.
— Gíslas. Snæbjarnars., 41.

— sknkki, jarl, 589.
— Skjálgss., 223, 254, 450, 500.
— Steinveggr, 023.

Eðke Bilde, 077.

Espólín, sjá Jón Espólín.

EyðarPáll, sjá Páll þorvarðss.

Eydís járnsaxa, 388.

Eyglu-HalKj sjá Halli Sigmundars.

Eyjólfr, bóndi í Hvarfsdal, 529.
— BÖlverk&S. Eyjólfss. (grá), 251,

351, 401.

— Daðaskáld, 166, 167, 169.

— Egilss. (bónda) Einarss., 52,74.
— Einarss. Eyjóirss., í Dal, 59, 83,

91, 113, 116.

— Eyríkss. Eyjólfss., í Múla, 60.

— Gíslas. Filippuss., mókollr, ýngri,

19, 40, 41, 62, 122, 124, 133.— Grímss., prestr, 82.

— Guðmundars. (ríka) Evjólfss.,

halti, 378, 403, 464, 480, 486,
500.

— Hálldórss., 72, 73.

— Halldórss., 664.
— Jlalldórss. Ormss., í Saurbœ,

41, 50.

— Hallss., ábóti á þvcrá, 566.
— íngjaldss., hrúga, 393, 895, 397.
— Jónss., á Hjalla, 659, 662.
— Kollgrímss. (ábóta) Koðránss.

,

71, 86, 676.
— Magnúss., mókollr, eldri, 19, 121.

— Magnúss. (prcsts) Eyjólfss., eldri,

41, 125, 126.

— Magnúss. (prests) líyjólfss., ýngri,

41, 125, 126.

— Magnúss. (á Krossi) Jónss., 116.

— Valgerðars., á Mððruvöllum, 259,

302, 349, 379, 392, 393, 396-

401, 403, 413, 484,, 485, 497.
— fiórðars. (gcllis) Olafss.

,
grái,

261, 279, 337, 349-351, 362,

366, 369, 463, 489, 490.

— f>orsteinss., á Skarði, 118.

— jjorsteinss. Jónss., ofsi, 554-557,

560-569, 581, 597.
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Eyjólfr Æsus., úr Svíney, 352.

liylaugr,^ hersir í Sogni, 277.

Eyríkr Árnas., prcstr, 113.

— Bjarnars. ^orlcifss., áKeldum,58.
— Eyjólfss. (í Dal) Einarss., 59, 60.

— Grímss., prestr, 82, 90, 92, 670.

— Guðnas. Eyríkss., 54.

— JTákonars. (Hlaðajarls), jarlj 167,

284, 427, 428 , 436, 438, 441,

447-449, 456, 457, 172, 496, 499.
—- Haraldss. (hárfagra), blóðiix, kon-

úngr, 202, 210, 213-215, 313-
310, 318-320, 344, 371, 387,
494, 495.

— Jlróaldss., í Goðdölum, 208, 253,

254, 294, 385, 388.
— Krákss. (gamla), 115, 116.

— Loptss. (rika) Guttormss.
, 53,

115, 671, 672, 695, 696.

— Magnúss.(lagabaHis),prcslahalari,

konúngr, 594, 636.

— Oddss., 148, 149, 161, 162, 183,

411.
— plógpeníngr, konúngr, 580, 59S.
— sigrsæli, Svíakonúngr, 338.
— snara, 236, 303, 368.
— Snjólfss. ttrandss., 75.

— Slarras. (Hólnigaungu-), 253.
— Torfas. (í Klofa) Jónss., 53.

— viðsjá, 459.

— Víkínga-Káras., á Ofrustóðum,

240.
— jjorstcinss. Helgas. , á Kcldum,

81, 116.

—
f> 0I'valdss. Osvaldss., rauði, 189,

226, 234, 236, 237, 264-266,

298, 324, 332, 337, 338, 349,

352, 358, 367, 368, 421, 422,

464, 497.
— ölfus, 289.
Kystcinn llrandss., í Mbrk, 45, 53, 64.

— Eiðss. Skeggjas., 370.

— crkibiskup, 143, 507, 508.
— Eystcinss., mcyla, 143.

— Haraldss., konúngr í Norcgi, 150.

— Ivarss.
,
glumra, jarl, 273, 274.

— Mánas., 400.
— Rauðúlfss. Yxna-jjóriss., 265.
— jDorbergss. Arnas., orri, 160.

— Jíórðars., pvcstr, 84, 85, 689.
— fíorstcinss. , bróðir í jpykkvabæ,

24, 33.

Eyvindr Iijarnars. Hrólfss. (frá Am),
austmaðr, 230, 232, 234, 238,253,
255-257, 259, 263.

— Bjarnas., er Hrafnkell drap, 407.
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Eyvindr brattr, stýrimaðr, 549.
— Finnss., skáldaspillir, 160, 167.

—
• Herjólfss., vopni, 2G5.
— Káras. (Berðlu-), lambi, 204, 282.
— Loðinss. (aunguls), 236, 378.
—. sörkvir, 217, 377, 382, 495.

ji>orgnmss., afi Skapta lögmanns,

263.
— J>orkcIss. Askclss. (goða), 401.

— f>orstcinss. (höfða), 262.

V algcirr, sonr ^þórdísar á Laungunesi,
165-467, 500.

Fastný Rrynjólfsd. (gamla), 27I.

Felix Gíslas. (prests), prcstr á Kjal-

arnesi, 104, 113, 133.

Filippus Gríslás. (í Haga) Filippuss.,

119.

— Jónss. (Islendíngs) Jónss., prestr

í Sauðlanksdal, 62, 123, 124.
— Loptss. Gíslas., 118.

— Sigurðars. (í Haga) fcórðars., í

Haga, 120, 121.

— Sæmundars. (í Odda) Jónss., 55
1,

627.

Finch, sjá Jurcn Finch.

Finna hin fagra, 374.

Finnbjörn^ Helgas., 556.

Finnbogi Ásbjarnars. (dcttiáss), rammi,

378, 379, 496.

— Gcirss., rammi, 327.

Finngeirr jþorstcinss. (öndurs), 331.

Finnr Hallss., lögsögumaðr, 273.
— Jónss.(prófasts)HaIldórss.,biskup

í SkálhoUi, 4, 18, 22,26,33,31,
39, 43, 93, 640, 641, 613, 650-

652, 679, 680, 682-685, 696.

Fjörleif Ey vindard. Jiorsteinss. (höfða),

262, 399.

Flóki Vilgerðars. (Glámss.), Hrafna-

Flóki, 194, 200, 201, 203, 254,

387, 112, 493.

Flosi Eyríkss. (snöru), 237,263,303,

368, 369, 495.

— fcórðars. (Frcysgoða), 270, 271,

273, 279, 401
, 404, 407, 412,

433, 435, 436, 490, 499.

Freysteinn Grímss. ,
preslr í Staf-

hoíti, 82.

Friðgcrðr Höfða-X>órðard., 252.

Friðrekr, biskup, 252, 302-304, 306,

308, 338, 349, 365, 368, 376,

379, 380, 385, 388, 393, 398, 402,

404, 429, 430, 471, 497.
— keisari, 593, 594.

Fiiðþjófr frækni, 287.

Friis, sjá Jóhann Friis.

Fróði Haraldss. (hárfagra), 220, 495.
— konúngr, 255, 425.— Ögmundars. , bróðir Kórmaks,

372.

Fíísi, sjá Vigfús.

Galtcrus, meistari, 137.

Gam, sjá Jónas Daðas. og Margrét
Gam.

Gamli Eyríkss. (blóðöxar), 313.

Garðarr Svafarss., 200, 201, 203, 260,

271, 412, 414, 493.

Gaungu-Hrólfr, sjá Hrólfr Rögnvaldss.

Gautr af Mcli, 576-578, 596.
— Gautrckss. (örva), 353.
— Hjálmun-Gautr, á Gautlandi, 401.
-— Slcitus., 465.

Gautrekr, konúngr, 353.

Gcble, biskup í Rjörgvin, 677, 678.
Geiri, hinn norræni, 401.

Gcirlaug J>ormóðard. (gamla) Rrcsas.,

307.

Gcirleifr Eyríkss. Högnas. (hvíta), 230.

Gcirmundr Hjörss. (konúngs), hcljar-

skinn, 197, 226-231,233-236,
239, 287, 353, 354, 359, 493,
494, 591.
— Sæmundars. (suðrcyska), 248.
— Örlygss. (gamla), 305.

Gcirr Ásgcirss., goði, 293, 417, 424,
497.

— Grímss., fóstbróðir Harðar, 310,

311, 495, 496.

— Jónss. (prófasts) Jónss., Vídalín,

biskup, 4, 8, 650.

— Ketilss. (blunds), 216,322,323.
— X>or valclss. , hinn auðgi, 567.

Gcirríðr, á Eyri, 224, 330, 331.
— þórólfsd. (bægifótar), 331.

Gcirröðr, á Eyri, 224, 330, 331.

Gcitir Lýtíngss. Ásbjarnars. , 266-

268, 270, 272, 302, 394, 405,
408.

Gellir "þorgilsson, 149.

-— Iiorkelss. Eyjólfss., 450-455, 489,

499, 500.
— X>orstcinss. Gyðus., 118.

Gerðr Kjallaksd. (gamla) Rjarnars.,

328.

Gcrzt Molen, þjóðverskr, 122.

Gestr Rárðars. (Snæfellsáss) , 371.

— Rjarnars.Helgas.(Hofgaröa-go5a),

326.

(47)
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Gcstr Oddlcifss. ,
spaki, 230, 280,

330, 332, 360, 3GI
,
364-366,

432, 444, 451, 455, 463, 195,

498.

Gils skciðarncf, 237, 351, 357.

Gísli Árnas. (á Hlíðarenda) Gíslas.,

GO, 701.

— Bjarnars., 612, 693.

— Bjarnars. (prófasts) Gíslas. , 56.

—* Eyjólfss. (mókolls ýngra) Gísias.,

41, 125, 133, 677.
— Filippuss. Gíslas., 119.

— Filippuss. Loptss., í Haga, 40-

42, 62, 119.

— Filippuss. Sigurðars. , í Haga,

120-122.
— Guðbrandss., prestr í Hvammi,

41, 115, 133.

— Hákonars. (í Klofa) Arnas., lög-

maðr, 54, 60, 75, 701.

— hreppsljóri, 48.

— Jónss. (prcsts) Gíslas., 40.

— Jónss. (prests) Gíslas., biskup í

Skálholti, 4, 19, 24, 26, 41, 42,

57, 75-79, 82, 85, 87, 88, 103-

113, 115, 125, 131-136, 662,

690.
— Jónss. (biskupsl Vigfúss., í Máfa-

hlíð, 22, 649, 652.
— Loptss. Gíslas., 118.

— Magnúss. (lögmanns) Bjarnars.,

sýslumaðr, 701.
— Magnúss. (prcsts)Markúss.,biskup

aHólum, 7.

— Markúss. Gíslas., á Rauðasandi,

118.

— Oddss. (biskups) Einarss., biskup

í Skálholti, 4, 19, 26, 672.
— prcstr í Gaulverjabæ, 101, 133.

— Snorras., prófastr í Odda, 4.

— Snæbjarnars. Gíslas. , 41.

— Súrss., 187, 232, 234,336, 337,
35C, 360, 362-364, 367, 471, 496,

497, 702.
— Sveinss. , á Miðfclli, sýslumaðr,

17, 59, 110, 113, 111.
— ^orbjarnars. (súrs)

, sjá Gísli

Súrss.

— 'þórðars. (lögmanns) Guðmund-
ars., Itfgmaðr, 75, 671,693,700.

— Jjórðars. Ulfss.; 118.

— íþorgautss., 461, 478.

— j»orlákss. (biskups) Skúlas., biskup

á Hólum, 7.

— ji>orstcinss. Gíslas., 462, 478.

Gissr, sjá Gizur.
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Gizur Einarss. Sigvaldas. (lángalífs),

biskup í Skálholti, 4, 16, 24,28,

37, 56, 67, 68, 72, 74, 75, 77,

79, 83-89, 93, 102, 101, 105,

109, 128, 611-614, 650-654,
662, 663, 670, 673, 675-685,
688-691.

— glaði, 536.
— Hallss. (í Haukadal) Tcitss., lög-

sögumaðr, 149, 150, 421, 506,

508-512, 516, 589.

— Isleifss. (biskups) Gizurars.

,

biskup, ] , 30, 151 , 241 , 289,

421, 505-507, 626.
— Jónss. (prcsts) Einarss.

,
preslr

á Slafafelli, 87, 675.
— Magnúss. (biskups) Gizurars.,

545.
— ílunólfss., 121.

— Sigvaldas. (lángalífs), 674, 675.

— Svcinss. (prófasts) Símonars.,

prcstr á Alptamýri, 615, 646,
672.

— Tcitss. Kctilbjarnars.
,

livíti, 29,

210, 243, 261, 293, 308, 395,

417, 418, 423, 424, 431-433,
498, 505.

— jioiiákss. (á Núpi) Einarss. , á

Núpi, 16, 56, 87,642,641, 615,

672, 673, 698.
—- ^orvaldsson, jarl, 421,509, 516,

519, 522, 526, 530, 531 , 534-

538, 511-518, 550-558,560-563,
568, 571-571, 576, 581, 585,

586, 590, 627, 630, 633, 634.

Gjallaug Kjarlaksd., 226.

Glamr, f>ræll, 469, 470, 474, 483,

499.

GlúmrEyjóllsson, (Víga-GIúmr), 187,

210, 243, 261, 289, 302, 386,
392-399, 401, 402, 423, 461,

481, 487, 495-197.
— Gciras., skáld, 166, 167, 169,

249, 313, 315, 387.
— Ólcifss. (hjalta), 216, 309,342-

344, 346.

Glæöir, 381.

Gnúpa-Bárðr, sjá Bárðr Bjarnars.

Goðsuin, biskup í Skálholti, 3, 6, 36.

Gormr, konúngr, 317.

Gotlskálk Gottskálkss., biskup á Hól-
um, 3, 6.

— Jónss. Einarss., prestr í Glaum-
bæ, 15.

— Nikóláss. Rögnvaldss., grimmi,
biskup á Hólum, 6, 658.
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Grani Hrólfss. (á Gnúpufelli)
, 346,

399.

— Ólafss. (fcilans), 346.
— skáld, 106, 168, 169.

Graut-Atli, sjá Atli Jóriss.
Gregoríús Dagss., 113.

— 7di, páli, 455.

Grcipr Jónsson (Islcndíngs) Jónss.,

prcstr, 121.

— Loptss. (prests), prcstr, 108.

— Sigurðars. (i Haga) ])óröars.,

prcstr, 120, 121.

Grclöð /íjartmarsd. (jarls), 231.

Grctlir Asmnndars. (hærulángs), stcrki,

187, 189, 190, 196, 235, 211-

243, 219, 252-254, 281, 289,

329, 359, 361, 366, 372, 375,

376, 379, 380, 381
, 386, 387,

101, 149, 459, 460, 162-161,

167-181, 491, 498-500, 595, 596.

Gríma Hallkclsd. Hrosskclss.
, 217,

468.
— kcrlíng á Grænlandi, 465.

Grímarr, á Grímarsstöðum, 321.

Grímkell Bjarnars. (gullbera), goði,

216, 303, 309-311, 321, 326,

327, 495, 496.

— Hallsteinsson (goða) jbórólfss.

(mostrarskeggs), 355.

— Úlfss. (kráku), 219, 326.

Grímólfr, af Ögðum, 238, 255, 263.
—. Böðólfss. Grimss., 263.
— Ólafss., í Unaðsdal, 233.

Grímr, er nam Grímsnes, 269, 292,
293.
— yið Grímsvötn, 481.

— Ásason (hersis), Veðrar-Grímr,
hcrsir, 225, 276.

— Asgnmsson Öndóttss. (kráku)

,

Elliða-Grímr, 258, 292, 293, 295.
— Droplaugars., 109, 487.

— Einarss. Eyjólfss., 23, 40. !

— geitskór, 308.
— gráfeldarmúli, 262.

— Grímólfss. (af Ögðum), 263.

— Gunnstcinss., eyrarleggr, 399.

— hersir, 235, 255, 261.
— fngjaldss. Hróaldss., 218, 225,

.368, 369.
— kögr, 365.
— loðinkinni, 209, 213, 28 J.

— prestr í Hruna, 43, 113.

— Skútus.
,

Skurð-Grímr, biskup,

l, 32.

— Svertíngss., á Mosfelli, lögsögu-

maðr, 287, 289,298, 305, 356,498.

MANNANÖFN. 713

Grímr jjóriss. Gunnlaugss.
,

háleyski,

215, 216, 243-245, 307, 308,
493.

— þorsteinss. Egilss., 322.
Grís Sæmíngss., 384, 407, 498.
Grjótgarðr Hákonars. (jarls) Grjót-

garðss., 214, 290, 365, 425.
Gróa, kona Gizurar jarls, 562.
—

i Gíslad. Arnas., 701.
— Hcrfinnsd., 250.
—

- Kctilsd., 121.

— Kollsd. (Dala-), 273, 274.
— Sæmundard. Eyríkss., 83.

Guðbjörg, systir Önundar tréfótar,

234.
— Erlendsd. (lögmanns) jborvarðss.,

52.

Guðbrandr kúla, 234.
— j>orIákss. (prests) Hallgrímss.,

biskup á Hólum, 6, 15, 59 ,114,

135, 700.

— f>orsteinss. lngimundars. (gamla),

218, 383.

Guðlaug Einarsd. (prcsts) Snorras.,

691, 692.

— Jónsd. Erlendss., 59.

Guðlaugr, bróðir Gils skeiðarnefs, 237.

— sakamaðr, 135.

— jpormóðars., auðgi, 325, 328.

Guðieif Ólafsd., 126.

— Ormsd. Erlíngss., 123.

Guðmundr, 71.

— á Eyri, 113.

— í Flagbjarnarholti, 83.

— á Hvoli, 113.

— Amundas., grís, 516..

— Aras., góði, biskup á Hólum, 4,

137, 153-155, 182, 507, 508, 514,
518, 523, 526, 534, 582, 591,

592, 595.
— Aras. Guðmundars., ríki á Reyk-

hólum, 120, 122, 124.

— Bárðars., í Arnardal, 648.

— Böðvarss. j>órðars. , 570, 575,

586.
— Einarss., prestr á Gilsbakka, 108.

— Ejjólfss.
,

ríki, 189, 201, 258,

259, 262, 302, 378, 381, 382,

391, 393, 391, 398, 400, 402-
406, 121, 150, 154, 162-464,

JÖ8, 480, 481-489, 491, 495,
497-500.

— Gíslas. (á Miðfelli) Sveinss., prestr

í Gaulverjabæ, 59, 110, 112.

— Hallss., prestr, 631.
— Jónss., prestr, ofGcialis, 6.
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Gufcmundr Jónss. Egvlss., 51.
-— Jónss. jpórðars., á Hvoli, 74, 82.

— Narfas. Erlendss., 59, 80.

— Ormss. (Svínfellíngs) Jónss., 553,
555.

— Pálss.,preslráKolfreyjuslað, 050.
— Pétrss. (sýslumanns) ^orsteinss.,

sýslumaðr, 650.

— prcstr í Arnarbæli, 85.

— skáldstikill, 632.
— Sólmundars. , faðir Víga-Barða,

389, 461.
— Torfas. Eyríkss. , á Kcldum, 58.— jpórðars., í Jiíngnesi, 682, 683.
— J>órðars. (lögmanns) Guðmund-

ars., landskrifari, 683.
— jbóriss., 78.

— fmrvaldss., dýri, 192, 506, 509,

511, 589, 591, 592.
— jborvaldss. Gizurars., 516.

Guðni, á Núpi, 51.

— Eyríkss. Toifas. (í Klofa), 51.

— Jónss., á Kirkjubóli, 54, 673.
— Jmrmóðars. Aras., 27, 91.

Guðný, systir Auðar í Máfahlíð, 329.
— Böðvarsd. J>úrðars., 193, 511,

513, 525.
— Jónsd. (prcsts) Gíslas.j á Hlíöar-

enda, 40.

— Sturludóltir (Iögmanns) Jíórðars.,

572, 586.
— Torfad. (í Klofa) Jónss., 51.
— f»órðard., 119.

— jiorlcifsd. Árnas., 670.

Guðormr Stcigar-jióriss., 157.

Guðríðr Asmundard. (jlla) Jónss., 51.

— Birgisd., 118.

— Einarsd. Tcitss., 692.
— Gíslad. (í Máfahlíð) Jónss., 652.

— Guðormsd., 157,^ 158.

— Jónsd. (prests) Ásmundars., 51.

— Sigurðaid., 690.

— Steingrírnsd., 1 18.

— Vigfúsd (hirðstjóra)Erlendss.,60.

— j)orkelsd. (svarta) jjóriss., 403.
— jimrvarðsdóttir (á Móðruvöllum)

Loptss., 37, 59.

GuðrúnÁrnad.(á Hlíðarenda)Gíslas.,60.

— Bjarnad. Bjarnas., 512, 524.
— Bjarnard. (prests), 82.

— Bjarnard. Bcnediktss., 672.
— Bjarnard. (í Ögri) Guðnas.

, 55,

56, 82, 660, 673, 689, 690, 698.
— Brandsd. Einarss., 692.

— Einarsd. (prests) Snorras., 102,

691, 692.
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Guðrún Erlendsd. Jónss., á Núpi, 54.

— Gíslad. Eyjólfss., 133.

—- Gíslad. (í Haga) Filippuss., 40,

42, 124.

— Gottskálksd. (biskups) Nikóláss.,

84, 85, 689.
— Halldórsd. Marteinss., 52.

— Uannesd. (hirðstjóra) Eggertss.,

614, 673, 690, 698.
— Jónsd., á Núpi, 72.

— Magnúsd., 648.
— Magnúsd. Jónss. (biskups), 60.

— Magnúsd. (í Ögri) Jónss., 56, 70 1

.

— Ölafsd., 693.
— Ósvífrsd. (spaka), 330,343,346,

357, 361, 366, 387, 409, 442,

413, 445, 45J, 152, 454, 455, 481,

496-199.
— Pétursd. Gunnarss., 60.

— Snorrad., 119, 120.

— Sæmundard. Eyrikss., 60, 83.

— Vigfúsd. (hirðstjóra) Erlcndss., 60.

— jjórðard. Sturlus., 525.
— j>orleifsd. (á Skarði) Pálss., 58.

— f>orsteinsd. Torfas. (í Klofa), í

Hersey, 54.

Guðröðr Haraldss. (hárfagra), Ijómi,

275, 345.

Gull-jbórir, sjá jbórir Oddss.

Gunnarr, cr Grctlir drap, 473, 476.
— Baugss. Rauðss., 282.

— Egilss. Skallagrímss., 320.
— Gíslas., 60.

— Hámundars. , á Hlíðarenda, 271,

282-284, 293, 291, 321, 312,343,
413-118, 420, 423-425, 495-497.

— helmíngr, 398.
— Hlífarson, 346, 437.
— Hróarss. (Túngugoða), 113.

— Lambas., 436.
— Pólrss. Gunnars., 60.

— ráösveinn, 639.
— Sigvaldas. (lángalífs), 671.

— Úliljótss., 258.
— þiðrandabani, 271,409, 151, 454.

— jjórðarson, 1 12.

Gunnbjörn Úlfss. (kráku), 219, 326,
368.

Gunnhildr Asláksd. (úr Lángadal),

327.
— Bjarnard. (hölds), 319.
— Eyríksd. (í Goðdölum), 385.

— Jónsdóttir, 675.
— konúngamóðir, 225, 291, 311,

313, 315, 316, 319
;
342-345,

494.
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Gunnlaugr Hrólfss. Ketilss. (kjölfara),

243.
— Hrómundars. (hálcyska), orms-

túuga, 189, 216, 2J7, 243, 245,

294, 805, 307.
— lllugas. (svarta), ormstúnga, 217-

219, 307, 308, 327, 369, 384,

437-441, 444, 447, 456, 485,

487, 492, 497-499, 509.
— Jónss., prcstr í Hruna, 112.

— Jónss. (prests) Gíslas., 40.

— Leifsson, múnkr á Jnngeyrum,

149, 150.

— Steindórss. (á Eyri) ^þorlákss.,

328, 491.
— ^orbjarnars. (digra), 327.

Gunnsteinn Hallss., í Garpsdal, 588.

Gusir, jötunn, 209.

Guttormr Haraldss. (hárfagra), 211.

— hcrtogi, 211, 215.
— Kálfss. Guttormss., 527.

— Loptss. (ríka) Guttormss., 672.

— Pálss. (prests) Magnúss., prestr

í Vallancsi, 649.

— sindri, 315, 426.
— |>órdars. Sturlus., 525,534,543,

558, 576.

Gvendr, sjá Guðmundr.
Gyrðir Bárðars., 162.

— ívarss., biskup í Skálholti, 2, 33.

Gyríðr, 41.— f>orvarðsd. fjorgeirss., 508.

Hafliði, 529.
— á Ueyðarfelli, 499.

— Hrólfss. Helgas. (magra), drvi,

259, 392.
— Márss. Húnröðars., 385, 399,

518, 589, 590.

Hafr ^orkelss. Eyríkss. (úr Goðdöl-

um), hinn auðgi, 253, 302, 888.
Hafsteinn Asólfss. J>engilss., 400.

Hafþóra Juirbcrgsd., 370.

Hagbarðr, cr Sigarr lct hengja, 378.

Haki, þræll, 294,

Hákon Aðalstcinsfóstri, konúngr, 199,

210, 213, 318, 841, 348, 344,

362, 373, 374, 382, 394, 395, 397,

495, 496.

— Arnas. (frá Hliðarenda) Gíslas.,

í Klofa, 54, 60, 67, 83.

— Ásgcirss., prestr, 136-

— Bjarnars. (prófasts) Gíslas. , í

Ncsi, 52, 693.
— Eyríkss., jarl, 176.
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Hákon Gíslason (lögmanns) Hákon-
ars., 54.

— Grjótgarðss., jarl, 211,213,214,
231, 233, 248, 249, 258, 265,

290, 292, 298, 810, 314, 315,

330, 366, 370, 372, 378, 379,
384, 385, 391 , 392, 416, 424,

425, 427, 428, 486, 493, 496-498.
— Hákonars., gamli, konúngr, 138,

517, 523, 524, 530, 542, 544,
550, 552-558, 571-573, 576, 577,

581, 582, 592-594, 596, 599-
601, 609, 615, 618, 619, 621,
622, 625, 626, 630, 632, 633.
— háleggr, konúngr, 630.
— ívarss., jarl, 274.

— magi, 148.

— Magnússon (lagabætis), hertogi,

594, 629, 638, 689.

— Sigurðars., ríki, jarl, 148, 156,

167, 169.

— Svcrriss., konúngr, 137.

Hálfdan Einarss. (prófasts) Hálfdan-

ars., meistari, 7.

— Haraldss. (hárfagra) háleggr, 275.
— Haraldss. (hárfagra) hvíti, 211.— Haraldss. (hárfagra), svarti, kon-

úngr, 145, 203, 211.
— Sæmundarson (í Odda) Jónss.

,

512, 516, 536, 547, 553.

Hálfr Hjörleifss. (kvennsama), kon-
úngr, 185, 202, 227, 228, 251.

Halla Lýtíngsd. Asbjarnars., 272.— Magnúsdottir, 649.
— Ólafsd. (prests), 692.
— Jpórðard. Sturlus., 512, 524.

Hallaðr Rögnvaldss. (Mærajarls), 274,
275.

Hallar-Steinn, sjá Steinn Herdísars.

Hallbera Egilsd., 17, 52, 654, 655.
— Hrollaugsd. Rögnvaldss. (Maira-

jarls), 408.
— Markúsd. Gíslas., 118.
— Snorrad. Sturlus., 519, 521.
— X>ó>oddsd. (hjálms), 397.

Hnllbjörg Bjarnard. Hanncss., 56.

Hallbjörn Oddss. (frá Kiðjabergi), 234,
294, 324.

— slcrki, í Heydölum, 271, 410.
Halldís, systir Ljóts spaka, 365.
Ilalldór, 172.

— Brynjólfss., í Túngufelli, 44, 60.— lírynjólfss. Ásmundais.
,

biskup

á llólum, 7.— Egilss. Ormss., 123.

— Einarss. Sigvaldas. (lángalífs),
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prestr í Sclárdal, 56, 87, 673,
675, 689, 690.

Halldór Guðmundars. (ríka), 394,488.— Héðinss., Garpsdalsgoði, 357.— Jónss. Röðvarss., 643.— Loptss., prestr, 5.

— Martcinss. (biskups) Einarss.,

52, 102.

— dkristni, 166, 167, 169.

— Ólafss. fpá), 374, 375, 480.
— Olafss, Jónss.

,
lögmaðr, 646.

— Ormss. Einarss., 50.

— Skúlas. Guðmundars. , klaustr-

haldari, 87, 113, 114.

— skvaldri, Í66, 168-170,
— Snorras. (goða), 155, 385.
— Teitss. (prests) Halldórss., pró-

fastr í Gufudai, 24.
— Torfas. (presls) Jónss., prestr í

Gaulvcrjabæ, 648, 654.
— f>orgeirss. |>órðars. ( Höfða-), 252,

3S8.
Halldóra, í Múla, húsfrú, 38.
—« móðir Gríms prests, 43.

— Árnad. (á HJídarenda) GísJas., 60.

— Bjarnard. Hanness., 56.
— Gíslad. Jónss., 40.

— Hrólfsd.(auðgaúrGeitlandi), 308
— Sigvaldad. (lángalífs), abbadís,

662, 674, 675.
— Sturlad. Bárðars., 562, 586.

— Tumad., 512.
— J»oileifsd. Grímss., 90.

— í>orvaldsd. Gizurars., 516, 590.

HallfrcðrHaJJfrcðars.(vandræðaskáJds),

384.
— Óttarss., vandræðaskáld, 166, 167,

380, .382, 384, 407, 426, 439-

441, 459, 496, 498, 499.

Hallgerðr Höskuldsd. Dala-Kollss.

,

Íángbrdk, 21 6, 303, 309, 342-344,

346, 352, 353, 368, 415-417, 419,

420, 423, 496.
— Túngu-Oddsd., 324.

HaJli Signiundars. Karlss., Eyglu- cða

Hreðu-Halli, 390, 484, 4H5.

Hallkatla X>iðrandad. Ketilss. (þryms),

270.

Hallkcll, bróÖir Ketilbjarnar gamla,294.
— Hrosskel.ss., 217, 307, 468.

Halimundr, í Baldjökli, 19(5, 173,

477, 479, 481.

Hallormr, á Kornsá, 248.

Hallr, á Möðruvöllum, 545.

— Gizurars. (jarls) jjorvaldss., 539,

560, 561, 565, 572, 586.

Hallr, goði á Hofstöðum, 355-357.
— Guðmundars. Sölmundars.

, 389,
459-461, 499.—

' Kleppjárnsson, 515.
— Otryggsson, 488.
— prestr, 83.

— Rafnss. Ulfhéðinss., múnkr, 172,

182, 183.

— Styrmiss. ^borgeirss., 388.
— Tcitss. Gizurars., í Haukadal, 1,

424, 498, 506.
— Jbórarinss., í Haukadal, 201,288,

289, 398, 432, 433, 498, 500.
-- í>orgcirss., hirðmaðr, 148.

~ Jyorstcinss. ,
(Síðu -HaJJr)

, 270,

271, 276, 279, 280, 402, 410,

411, 431, 432, 489-491, 495.

Hallsteinn jjengilss. (mjögsiglanda^,

400.—
p J>orbjarnars. (digra), 327.

— jbórólfss. (mostrarskcggs)
,

goði,

224-226, 229, 230, 297, 336,

355-357, 359.

Hallvarðr gullskór, 572-574, 581, 594,

627, 630, 632, 634, 637.

— súgandi, 232.

Hallvcig Fróðad., 206.
— Ormsd. Jónss. , 516, 517, 519,

542.
— Tindsd. Hallkelss., 340.

Háls Fjörlcifars., 399.

Hamall jpormóðars. J»orkclss. (mána),

436.

Hámundr Hjörss. (konúngs) Hálfss.,

heljarskinn, 222, 227, 228, 258,

395, 493.

— Hróarss. (Túngugoða), halti, 401,

413, 414.
— Gunnarss. Raugss.

, 281, 283,

413, 415, 493.

Iláncrr, 399, 400.

Hanncs Bjarnars. Hanness., i Snóks-

dal, 56, 107, 693, 694.

— tíjarnarson (prórasts) Jpórðars.,

picstr á Kvcnnabrckku, 648.

— Kggertss. Fggerlss., hirðstjóri, 55,

647, 660, 673, 698.

— Fggcrtss. (i Snóksdal; Hanncss.,

693.
— Finnss. (biskups) Jónss., biskup

í Skálholti, 4, 596, 643.

— Halldórss. Jónss., prcstr í Reyk-
holti, 643.

— Lalek (o: Lollik), skólameistari,

114.

— Olafss., í Hvammi, 51, 56.
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Hans, konúngr í Danmörku, 45, 696,

697.

— skólamcistari, 103, 114.

Haraldr Eyríkss. (blóööxar), gráfeldr,

konúngr, 199, 217, 312-315, 320,

341-345, 864, 372, 375, 387,

416, 425, 426, 495, 496.
— gilli, konúngr, 148, 162, 169,

182.

— Gormss., hilditönn, konúngr, 185,

186, 209, 285, 317, 348, 349,

893, 404, 494.
— gullskogg, konúngr i Sogni, 249,

291, 385.
— Hálfdanars.

,
hárfagri , konúngr,

143, 144, 153, 167, 187, 196,

201, 203-205, 209-215, 218,
220-223, 228, 231, 232, 234,

244, 246, 247, 251, 261, 266,
268, 269, 273-275, 277, 283,
287, 290, 292, 297, 298, 3 12-

316, 318, 493, 495.

— Hálfdanars., úngi, 249.
— Sigurðars.

,
haröráði, konúngr,

145, 155, 157-160, 164, 188,

314, 321, 329, 366, 385, 415,
464, 479, 484, 488, 491

, 492,
580.

— Sæmundars. (í Oddn) Jónss.

,

554, 627.
— Vikarss. (konúngs) egðski, 266.

Harboc, sjá Ludvig Iíarboe.

Hárekr Eyvindars. (skáldaspillis), í

jíjóttu, 166, 462.
— Upplendíngajarl, 390.

Háslnnn Atlas. (jarls), 202, 203,
205, 213, 290, 291, 421, 494.

— Hrómundars.
#
(holla), 369.

Haukr, bóndi á Alptanesi, 575.
— bóndi, 694.
— Erlendss. (lögmanns) Olafss., lög-

maðr, 141, 193, 195.

— Ormss.Fornas., Víga-Ilaukr, 118.— X>orgilss., prcstr, 528.

Hávarðr Isfirðíngr, 189, 230, 232,

350, 361, 365-367.

Heiðrekr, hinn vitri, konúngr, 356.
Heimlaug, völva, 357.

Hclga, á Sandlæk, 38, 112.

— Arad. (lögmanns) Jónss., 642,

644, 672.
— Arad. (sterka) ^orgilss., 506,

511, 512, 524.
— Árnad. (lögmanns) Oddss. , 693.
— Arnard., systirlngólfs, 202,203.
— Arngrímsd., 701.

Helga Bárðard. (Snæfellsáss), 371.
— Hrynjólfsd. (sýslumanns) Sigurð-

ars., 649.
— Gíslad. (í Haga) Filippuss., 19,

40, 41, 124.

—
. Gíslad. (biskups) Jónss., á Stað, 4 1

.

— Granad. Hrólfss., 399.

i— Guðnad. Jónss., 53, 54, 81.

— Helgad. (magra) Eyvindars., 258,
892.

— Jónsd. (lögmanns) Sigmundars.,

59.

— Ketilsd. Oögsögumanns)X>orlákss.,

384, 590.

— Kjallaksd. (gamla) lijarnars., 328.

— Olafsd. (feilans) X>orsleinss., 346.

_< (Sigurðardóttir), kona Jóns bisk-

ups Arasonar, 94.

—
. Sæmundard. Jónss., 520, 522.
— X>órðard., 19, 121.

— X>órðard. (skeggja) Hrappss., 253,
294.

— X>órðard. Narfas., 538, 539, 549,

576, 583, 591.
— X^orleifsd. (í Vatnsíirði) Árnas.,

670.
— X>orIeifsd. (liirðstjóra) Iljarnars.,

122, 124, 133.

— X>óroddsd. (goöa), 421, 422.
— X>orsteinsd. Egilss.

,
fagra, 322,

437, 438, 440, 498, 509.
— X>prvarðsd. X>orgeirss., 515.

Helgi Ásbjarnars. Hrafnkelss. (Freys-

goða), 268, 303, 394, 406, 408-

410, 452, 487, 498.
— lijarnars. (bunu), 220, 277, 278.
— Droplaugars., 406, 408, 409.
— Einarss. Teitss., 692.
— Eyvindarson (austmanns), magri,

186, 197, 199, 209, 220, 228,

232, 234, 235, 248, 252, 255-

260, 263, 265, 281, 298, 305,
392, 394

, 395, 404, 486, 493,
494.

— Gíslas. (í Haga) Filippuss., 40,

41, 122, 123.

— Guðmundars. Thordersen, bisk-

up, 8.

— Harðbeinss., 444, 451, 454, 499.
— Helgas. Bjarnars. (bunu), 278.
— Hrólfss. (digra), Hofgarða-goði,

219, 326.
— Kctilss. (llatnefs), bjólan , 206-

208, 222, 225, 239, 261 , 277,

295, 304, 430, 494.
— Njálss. X>orgeirss., 419, 436.
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Hclgi Ottarson Bjarnars. (austnena),

274.
— Sleitu-Hclgi, 369.
— Snorras. (Hækil-Snorra), 467.
— Starros., 16*2.

—
• Stcinólfs. (lágo), 354.
— Torfas. Brandss., í Höfn, 51.

— Valþjófss. HróUssv, 259.
— Jjorgilsson Jjoisteinss. (hvíta),

Brodd-IIclgi, 188, 266-2(58, 272,

302, 349, 391, 394, 404-408.

493, 497.

Hemíngr Strút-Horoldss., 439.

Herdís Bersad. (auðga) Vermundars.,

613.
— Daðad., 149.

— Kyjólfsd. (mókolls ýngra) Gíslos.,

41, 125.

— Nikolásd. Bjarnars., 52.

Herfínnr fjorgilss. Gormss. (hersis í

Svíþjóö), 250.

Hcrjólfr X>orSCI rss - Vcstorss.
, 201,

270, 271, 273, 341, 410.

Hermann Filippuss. (ÍHaga Sigurðars.,

121.
Hermundr Eyvindars. (sörkvis), 382.
— lllugas. (svortfl), 308, 369, 441,

462, 485, 491. 492.

Herrau&r, jarl á Gautlandi, 390.

Hersteinn Atlas. (jorls), 202-205, 493.

— jjorkelss. Kctilss. (blunds), 323.

Heyjángrs- Björn , sjá Björn Hclgas.

Hclgas.

Hildigunnr Bcinisd. Máss., 219, 327.

— Slarkaðard. Jbórðars. (Frcysgoða),

412, 436, 498.

Hildr Gautsd., 465.
— Hcrmundard. Eyvindars. (sörkvis),

382.
— Hrólfsd. (nefju), 274.
— Jiráinsd. (svartajþurs), 259, 390.

Hinrik Gíslas. (lögmanns) Jiórðars.,

á Innrahólmi, 70J.
— Karlss., biskup á Hólum, 4, 141,

552-554, 556,558, 559, 561-564,

568, 569, 581.
— konúngr hinn sjötti á Englandi,

2, 3, 6, 8-13.
— Kragh, höfuðsmaðr, 114.

Hjaldr Vatnarss. Vikarss., (konúngs),

278.
Hjálmun-Gautr, sjá Gautr.

Hjalti Magnúss. (biskups) Gizurars.,

536, 548.
— Skeggjas. , á Núpi, 29, 32, 33,

MANNANÖFN.

177, 201 , 288, 289, 421 , 424,

432, 498, 500.

Hjalli ftórðars. (skólps), 249, 250,
253, 386, 387.

— J>órðars. ITjallas., 249.
Hjorrandi, er Grettir drap, 473, 476.
Hjólp, kona Örlygs gamlo, 305.
Hjörleifr, 205, 493.
— Hjörss., kvcnnsomi, 2<7, 228.— Jjórðors., prófostr, 649.

Hjörr Halfss. (konúngs) Hjörlcifss.,

konúngr, 228.
— Jösurss., 228.

Hjörtr Hámundars., 418.
Hlenni Ormss. (löskubaks), hinn gamli,

398, 402, 489.

Hlíf Hclgod. (magra) Eyvindors., 258.
— Hrólfsd. Ingjaldss., 255.

Hlöðr Heiorekss. (vitra), 356.

Hofgarða-Rcfr, sjá Rcfr Gestss.

Holm, sjá ívar og Margrét Holm.
Hólmfastr Veðormss. (hersis), 269.
Hólmfríðr Árnad. (á Hlíðarenða) Gíslas.,

60.

— Erlendsd. Erlendss., húsfrú, 38,
59, 60, 67, 81.

— Pctrsd. (sýslumanns) Jjorsleinss.,

650.

Hólingaungu-Bersi, sjá Bersi Vcleil'ss.— Starri, sjá Starii Eyríkss.

Hólmsteinn Atlas. (jarls), 202-205.
— Spak-Bersas., 270, 271, 410.

Holta-jjórir, sjá fíórir j>orgeir8S.

Holti, á Holtastöðum, 385.

Hornkloíi, sjá J)orbjörn hornklofi.

llrafn Dýrason,' 702.
— Kelilss. (hængs), lögsöguinaðr,

281, 283, 285, 298, 493, 495.
— Oddss. (Breiðfírðíngs), hlymrcks-

fari, 354, 355.
— prcstr, 79.

— Valgarðss., heimski, 268, 285.— Önundars. , Skáld -Hrafn
, 327,

384, 439-441, 498, 499, 509.

Hrafna-Flóki, sjá Flóki Vilgerðars.

Hrafnhildr Kctilsd. (hængs^ 243.
— Stórólfsd. Kctilss. (hængs), 282.

Hrafnkell Hallfrcðars., Freysgoði, 188,

197, 264, 268, 269, 272, 273,

303, 355, 356, 407, 408, 494, 495.
— Jíóriss. Hrafnkclss. (Frcysgoða),

268.
Hrafsi Ljótólfss., 353.

Hrappr Bjarnars. (bunu), 197, 219,

261, 277, 278.
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Hreðu-Halli, sjá Halli Sigmundars.
Hrcfna Ásgcirsd. (æðikolls), 241, 242,

377, 443, 498.

Hrciðarr Ofeigss. (lafskeggs), Kráku-
Hreiðarr, 253, 254, 265.

Hróaldr Arinbjarnars. (hcrsis)
,

jarl,

214, 217.
— Eyríkss. (í Goðdiilum), 388.
— Hróðlaugsson (hryks) Bjarnars.

,

252.
— Hrollaugss. Rögnvaldss., 411.
— Hrómundars. Greipss. 202.
— Höskuldss., 404.— Úlfss. Grímss. (háleyska), 308.

HróarrUnas.(danska)Garðarss.,Túngu-

goði, 201, 271, 400, 401, 412-
414, 490.

Hróðgeirr Hrappss., hvíti, 259.
Hróðlaugr Bjarnars. (járnsíðu) hrykr,

252.

Hróðmarr Hróaldss., 202.
Hróðný Bifru-Káradóuir, 254.— Skeggjad. (Miðfjarðar-Skeggja),

350, 309.
— Jjórðard., 524.

Hrói Arnsteinss., goði, 404.
Hrólfr, frá Ám, 255, 258.
— Gautrckss., konúngr, 353.
— Helgas. (magra), á Gnúpufelli,

199, 222, 258, 259, 305, 346,

392, 394, 399.
— hersir á Ö

#
gðum, 230, 310.

— Hróaldss. Ulfss., ýngri, 308, 309.— Ingjaldss. Fróðas. (konúngs), 255.
— Ketilss. (kjölfara), 243.
— kraki, konúngr, 186, 371.— ncfglita, 390.— ncfja, 274.
— Rögnvaldss.(Mæra-jarls),Gaungu-

Hrólfr, 274, 275, 330, 494, 495.— Sigmundars. Karlss. (rauða), 484.
— Svasas. (jötuns), í Bcrgi, 276.
— Ulfss. Grímss. (hálcyska), auðgi,

243, 308.

Hrollaugr Hákonarson (jarls) Grjót-

garðss., 290.
— Rögnvaldsson (jarls) Eystcinss.,

200, 274-276, 408, 411, 494.

Hrolleifr Einarss. Ölviss. (barnakarls),

287, 288, 305.

Hrómundr Eyvindars, (sörkvis), halti,

369, 377, 378, 382, 496.
— £)óriss. Gunnlaugss.

,
hálcyski,

216, 243-245, 294, 307, 308.

Hross -lljörn
,

sjá Björn Raumss.
Bjarnars.

Hrosskell ^orsteinss., á Hallkelsstöð-

um, 217.

Húnröðr Vefrcyöars. Ævarss. (gamla),

385.

Húnþjófr, konúngr á Norðmæri, 211,
493.

Hvamm -Sturla, sjá Sturla fiórðars.

Gilss.

Hvítfcld, sjá Kristófor og Páll Hvítfeld.

Hækil-Snorri, sjá Snorri.

Ilænsa-Jjórir, sjá jpórir.

Hæríngr, 482.
— ^Dorgrímss. (orrabeins), 291.

Höfða-Jjórðr, sjá jiórðr Bjarnars.

Ilögni Amundas., prestr í Eyvindar-

hólum, 650.
— Gunnarss. Hámundars., 415,420.
— Ingimundars. (gamla), 377.
— Jónss. (prests) Egilss., prestr, 41.

Hör8a-Kári, sjá Kári Aslákss.

Hörðr Grímkelss. (goða), 187, 309-

311, 324, 369, 461, 495-497.

Höskuldr Dala - Kollss. , 225, 236,

302, 340-344, 347, 368, 373,

374, 403, 417, 495, 497.
—

• Njálss. jjorgcirss., 435, 499.

— Runólfss., 695.
— svcinn, 671.
— J>orgcirss. (Ljósvctnínga-goða)

,

403.
— fcorstcinss. (þuss)f 404.
— ^þorvarðss. Höskuldss., 488.

— ^ráinss., Hvítanesgoði, 253, 802,

417-420, 435, 440, 472, 497-

499, 626.

IlIugiÁslákss.f>orbcrgss., rammi, 332.
— Asmundars. (hærulángs), 376,

482, 499.
— Bryndælaskáld, 166, 168.

— Eiðss. Skeggjas., 370.

— Hallkclss., svarti, 217,307,308,
329, 337, 352, 369, 441, 462,

468, 497.
— Hrólfss. (ýngra) Hróaldss., rauði,

308.
— Hrollaugss. Rögnvaldss., 411.

Indriði böggull, 583.

,
— Ijorvaldss., frá Indriðastöðum, 311.

Ingi Bárðars., konúngr, 148, 163, 164.

,— Haraldss. (gilla), konúngr, 517.

íngibjörgÁrnad. (áHlíðarcnda) Gíslas.,

60.
— Ásbjarnard. Harðars., 308, 369.

— Einarsd., 649.

(48)
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íngibjörg Eyjólfsd. (mókolls cldra)

Magnúss., 19, 40, 42, 121, 122.

— Eyríksd. (plógpeníngs), droltníng,

580, 598.

— Eyríksd.Eyjólfss.,í ÍTraungcrði, 60,— Eyríksd. Krákss., 115.— Halldórsd., 120.

— Herrauðard. (jarls), 390,
— HróAgeirsd (hvíta), 272.
— Jónsd. (próíasls), frá Hólmum,

650.
— Jónsd. (prests) ^orlcifss., 645.
— Oddsd., frá Söndum, 118.

-i- Pálscl., 124.

— Pálsd. (Eyða-Páls) Jiorvarðss.,

671, 695.

— Snorrad. Slurlus., 519, 522.
— Sturlud. (lögmanns^ "þórðars.,

539, 500-562, 572, 586.
— fiorgeirsd. Hflllas., 510, 511.

,— ^orsteinsd. Torfas. (í Klofa), 51.

Ingigerðr, drottníng , 176.

Ingimundr Einarss., prcstr, 506.
— Jónss. Rrandss., 538.
— Úlfheðinss., prcstr, 182.

— f)órðars., 1 12.

— f)orsteinss.
,

gamli, 199, 200,

206, 216, 228, 234, 236, 241-

249, 281, -95, 297, 370-378,
493-495.

Ingiriðr Erlendsd. Jónss., 692.
— Guðmundard., 692.

— Halldórsd. Marteinss., 52, 102.
—. Jónsd. Egilss., 17, 51, 52, 655,

691.

Ingjaldr Brunas., 232.
— Fróðas. (konúngs), 250, 251, 255.— Helgas. (magra), 258, 287, 289,

305, 393-395.
— Hróaldss , 218.

— Ölafss. (feilans), 346.
— Sauðcyja-goði, 341.

íngólfr, í Jökulsfjörðum, 463, 467.
— Arnars. Hjörnólfss.

, 185, 197,

198, 200-200, 208, 222, 251,

263, 281, 289, 292, 295, 296,
303, 304, 328, 430, 493.

.— Herrauðars.,. í íngólfsíirði, 236.
— ^þorslcinss. Ingimundars. (garnla),

fagri, 218, 380, 382, 383, 497.

Inguðr Arnórsd., 149.

Ingunn, kona Kclils hængs, 281.

— Helgad. (magra) Eyvindars., 222,

258, 395.
— Jónsd. (prests) Egilss. 41.

— Sturlud. Sighvatss., 553.

íngveldr, a Núpi, 54.

— Ásgeirsd., rauðkinn (fagrkinn),

391, 392.

— Eyjólfsd. (mókolls ýngra) Gíslas.,

41, 125.

— Helgad. (lögmanns) Olafss., á

Reykhólum, 121, 700.

—~ Jónsd. Jjorvaldss., 83.

— Kctilsd. (veðrs), 270.

— Narfad. Snorras., 538.
— jporgilsd. Oddas., 541.
— Ævarsd. (gamla) iDorgeirss., 270,

410.

Innoccntius, páfi, 555.

ísgerðr iþormóðard. (gam\a), 295, 305,

307.

íslcifr Eyjólfsson (í Dal) Einarss.

,

59, 60.
—- Eyjólfss. (í Saurbæ) Halldórss.,

41, 50, 701.

— Gizurars. (hvíta) Tcitss., biskup,

I, 22, 29, 139, 154, 377, 423,

424, 433, 188, 499, 505-507.
— Gizurars. (jarls) Jdoi valdss., 560,

561.
— Sigurðars. Finnbogas. , á Grund,

. 685.

Isond, 481.

Ivarr Arnljótss., 572.
— Englas., 568, 570.
— íngimundars., 166, 169.

— Káífss. tránga), skratthanki, 162.

—
« Ilagnarss. (loðbrókar), bcinlaus,

203.

— Rögnvaldss. (Mærajarls), 274.
— Starras., dynta, 162.
— Upplendíngajarl, 274.
— Vigfúss. Ivarss. Holm, hirðstjóri,

36, 38, 634.

Jakob, lókátr, 70, 103.

Jarð[)rúðrI>órólfsd.Eyjólfss.,íGörðum,

67, 74.,

Járngerðr Ofeigsd. Járngcrðars., 491.
— ^órarinsd. (korna) Grímkelss.,

326.

Járnskcggi Einarss., 491.

Játmundr helgi, konúngr, 203, 204,
208, 210, 298, 493.

Jóachim, danskr, 667.
Jóan kaða, 162, sjá Jón Kálfss.

Jóðr, á Skeljabrekku, 463, 499.
Jófriðr Gunnarsd. Hlifars., 320, 322,

310, 137.

— Túngu-Oddsd., 325.
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Jóhann Bokholt, höfuðsmaðr, 114«

— Friis, kansclleri, 85.

Jólfr, 209.

Jón, 35.

— kallaðr Eldri-Bragr, 658.
— kallaðr "Ýngri-Bragr, 659.
— á Núpí, 54.

— ábóti í J)ykkvabæ, 5.

— Aras. (jucsts) Jónss., 57.

— Aras. Magnúss., prófastrí Vatns-
firði, 23.

— Aras. Sigurðars. (príors), biskup

á Hölum, 0, 15, 16, 27, 28, 61,

72, 89-97, 100, 101, 106, 131,

641, 612, 614, 652, 653, 659,

667, 672, 684, 685, 693.
— Arnas. (prcsls) Loptss., meislari,

biskup í Skálholti, 4.

— Asgrímss. Jónss., á Fjalli, 54.

— Ásmundars. (bctra) Jónss., preslr,

51.

— Auðunars., smiðr, 692.
— Baggi, norskr, 62.

— Bárðars., í Sólheimatúngu, 117.

— Bárðars., prestr, 98, 662, 667.
— Bernarðss., 71.

— biskup í Skálholti, 2, 5, 9, 10,

34, 36.

— Bjarnars., prestr á Brciðabólstað,

63, 69, 90-92, 95, 100-101, 107,
* 665. (= Jón Bjarnason pr. í

Skálh.)

— Bjarnars. Gunnarss., umboðsmaðr,
60.

— Bjarnars. Olafss., á Vatnslcysu, 57.
— Bjamars. Xjorlcifss., í Flatcy, 57.

— Bjarnars. (hirðstjöra) jporleifss.,

Dan, 673.

— Bjarnas. ,
preslr í Skálholti, 27,

131, 690 (= Jón Bjarnarson, pr.

á Breiðabólstað).

— Brandss., mágr Sturlusona, 519.
— Böðvarss. Jónss., 643.
— Daltun, cnskr, 86.

— Eggertss. (lögmanns) Hanncss.,

murti, 56, 110, 697, 699, 700.
— Egilss., 17, 51, 52, 655.
— Egilss., prcstr í Stafholti, 41.

—
« Egilss. (bónda) Einarss., prcstr

i Hrepphólum, 16-29, 31, 36, 37,

39, 42, 44, 48, 51, 52, 74, 124,

126, 640, 611
, 650, 651, 654,

655, 659, 660.
— Egilss. Jónss., á Skarði, 58.

— Einarss., lögmaðr, 582, 584, 627,

636, 637.

Jón Einarss. Sigvaldas. (lángalífs),

prestr, 81, 87,643,675, 689, 690.— Einarss. Jiórólfss., preslr í Skál-
holti, 75, 115.

— cnski, biskup á Hólum, 6-8,
11, U.

— enski, biskup í Skálholli, 2, 36.—
• crkibiskup, 636.
— Erleudss.

,
prcstr í VilUngaholti,

21-23, 41, 51, 52, 54, 93, 97,
651, 652, 683, 701.

— Erlendss. Erlendss., 59.

— Erlcndss. Ingimundars., prcstr á

Hrafuscyri, 56, 81, 112.
— Erlíngss. Gislas., 40, 42, 123.

— Eyríkss., prestr í Vatnsfirði, 60,

67, 82.

— Eyiíkss., skalli, biskupáHólum,5.
— Eyríkss. Torías. (í Klofa), 54.
— Filippuss. Loptss., 119.

— Gerrckss., biskup í Skálholti, 2,

3, 16, 28, 34, 36, 56, 121.

— Gíslas., prcstr, 108.

— Gíslas. (prests), prcstr í Gaul-
verjabæ, 104, 112, 133.

— Gíslas. (í Haga ) Filippuss., prcstr

í Holti, 40, 60, 62, 122, 123.

— Gizurars. þorlakss , á Núpi, 16,

27, 87, 640, 612,611-618,650-
652, 654, 670, 672, 673, 696-699.— Grímss., 80, 1 10.

— Grímss., prcstr, 80.

— Guömundars. (á Hvoli) Jónss.,

prófastr í Hítardal, 74, 115.

— Gunnlaugss. Jónss., í KoIIabæ, 40.
— Halldórss., 96, 102.

— Halldórss.jbiskup íSkálholti, 1,32.— Halldórss. (prófasls) Jónss., pró-
fastr í Hítardal, 4, 18, 26, 131.

— Hallfreðars., ábóli í Veri,,5.
— Hanness. (í Hvammi) Olafss.,

51, 56.

— Héðinss., prcstr í Hruna, 79, 82,
665.

— lndriðas., í Arnamcsi, 75.

— Indriðas., biskup í Skálholli, 2, 32.
— Jónsson Jakobss. (sýslumanns)

Espólín, sýslumaðr, 22, 28, 33,

615, 683, 701.

— Jónss., á Hrauni, 38.

— Jónss.
,
enskr, biskup á Hólum,

5, 6.

— Jónss., Islendíngr, bóndi, 123,
124.

— Jónss. , ráðsmaðr frá Hömrum,
666 (sbr. 70).
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Jón Jónss. (prests) Egilss.
, prestr í

Vcstniannaeyjum, 20, 42.

— Jónss. Einarss., preslr, 87.

— Jónss. (sýslumanns^ Jónss., að-

ministrator á Stóra-Armóti, 619.
— Jónss. (prcsts) Jónss., sýslumaðr

á Móciðarhvoli, 019.
— Jónss. Magnúss., norðlíngr, 116.

— Jónss. Magnúss., gamli, lögmaðr,

672.
— Jónss. (sýslumanns) Sigurðars.,

prcstr í Stariiolti, 619.

— Jónss. jporvaldss., 83.

— Kálfss. (ránga), kaða, 162.

— Kctílss., 506.
— Konráðss. Jónss.(íslcndíngs), 124.

— Krákss. Hallvarðss.
, prcstr í

Görðum, 74, 115, 135, J36.

— Loptss., prcstr, 675.
—. Loptss. Sæmundars. (fróða) , í

Odda, 30, 31
,
508-513, 516-

518, 589.

— Magnúss., 666.

— Magnúss., eldri, á Núpi, 82.

— Magnúss., á Svalbarði, 672, 699.

— Magnúss., prcstr, 7, 121.

— Magnúss.Aras. (sýslumanns), 652.

— Magnúss. (í Ögri) Jónss., cldri,

sýslumaðr, 642, 671, 693, 700.

— Magnúss. (í Ögri) Jónss., ýngri,

56, 700.

— Magnúss. Magnúss., 116.

— Magnúss. Sigurðars., á Núpi, 45,

60, 113.

— Markúss., prcstr, 527.

— Marteinss. (biskups) Einarss.,

sýslumaðr, 52, 102, 113, 114.

—. Matlíasson, sjá Jón svenski.

— Narfas. Erlcndss., 59, 80.

— Olafss. Jónss. , frá Grunnavík,

445, 460, 652.

— Olafss. Brandss., 51.

— Olafss. Loptss. (ríka), sýslumaðr,

53,, 115.

— Olafss. Sigfúss., prcstr, 124.

— Pálss. (frá Eyðum) Jiorvarðss.,

Maríuskáld, prestr, 5, 6.

— Pétrss., bóndi, 110.

— Petrss., prcstr á Olafsvöllurn,

107, 1 10.

— Rugmann, 695.

— Sigmundars. (prcsts) Steindórss.,

(Solveigarson), lögmaðr, 59, 87,

113, 114, 515, 518, 553.
—-

- Sigurðars., 666.
— Sigurðars., biskup í Skálhoiti, 2, 32.

MANNANÖFN.

Jón Sigurðars., refr, í Gröf, 27, 70.

— Sigurðars.Guðmundars., íEinars-
ncsi, 56.

— Sigurðars. Jónss., lögmaðr, 672.
—

• Sigurðarson (lögmanns) Jónss.

,

sýslumaðr í Einarsnesi, 619, 693.
— smjörncfr, prcstr íMeðallandi, 45.— Snorras. Sturlus., murti, 519,

522, 525.
— Solvcigars., sjá Jón Sigmundars.

Stcindórss.

— StcITánsson (prests) Hallkclss.

,

prestr, 51.
—

' Steiránss. Krabbc, biskup i Skál-

hQftf, 3, 37.

— Sturlus. Sighvatss.
, 553, 573,

585.
— Styrkárss., prestrá Álptamýri, 57.
— Svcinss., á Rcykjanesi, 81.

— svenski, prestr, 134.

— Teitss. (prcsts) Pálss., biskup á

Hólum, 7.

—. Tófas., biskup á Hólum, 5.

— Torfas. (í Klofa) Jónss., 53, 54.

— Torfas. (prcsís) Jónss., prestr á

Rreiðabólstað, 648.

— Valdas., úr Hreppum, 51.

— Vigfúss., prestr, 56.

— Vigfúss. Gíslas., mcistari, biskup

á Hólum, 7, 619, 652.
— Vigfúss. (íDaI)f)orstcinss.,54,60.

— Vilhjálmss., biskup áHóIuni, 5-7.

— ^orbjarnars., 43.

— J>orbjarnars., •

—- fjórðars., á IIvoli, 74.

— Jjorfinnss., prcstr, oflicialis, 5.

— jjóriss., 74.

— fíóriss. Sveinss., á Hrafnkcls-

stöðum, 79.

— ^orkclsson (prests) Arngrímss.

(lærða), Víðalín, mcistari , biskup

í Skálbolti, 4, 26.

— fiorlákss., skrifari, 41, 57.

— Dorlákss. Einarss., 615.
— J^orláksson (prcsts) Hallgrímss.,

prcstr í Görðum, 59.

— J>orleifss., prestr í Vatnslirði,

113, 615.
— jjormóðss.Asmundars., prestr,54.

— f)orsteinss., prcstr, 51.

— j>orvaldss., í Skál, 83.

— jjorvaldss., prestr, oíTicialis, 6.

— Ögmundars.
,

helgi, biskup á

Hólum, 4, 154, 163, 164, 179,

182, 282, 286, 304, 508.
— Önnus., 71.
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Jónas Daðas. (sýslumanns) Jónss.,

Gam, rektor, 23.

Jóra Klængsd. (biskups) fíorstcinss.,

37, 516.

Jórciðr Hallsd., 538, 560.
— "þiðrandad. Kctilss. (þryms), 270.

Jórunn Bjarnord. (í Bjarnaríirðí), 236,

341, 3i2, 373.
— Einarsd. (í Stafholti), 326.
— Kinarsd. (á jpverá) Eyjólfss., 394,

106, 487, 498.
— Ingimundard. (gomla), 211, 217,

248.
— Jónsd. (sýslumanns) Magnúss.

,

693.
— Kctilsd.(flotnefs), monnvitsbrekko,

220, 280, 414.
— Teilsd. Ketilbjarnars. (gamla),

293, 291.
— J>órðard. (prests) Einarss., 75.

— Ölvisd. (barnakarls), 287.

Jósabcath Jónsd., 618.

Júl, sjá Axcl Júl.

Juren Finch, 665, 666.

Jökull Bárðars. Búas., 166, 383, 381.

— Búas., 208.
— Ingimundars. (gamla), 376, 377,

379, 382, 383.

— Ingimundars., af Goutlondi, 208,
214.

Jörundr Atlas. (rouða) Ulfss., 357,

358.
— Hrafnss. (heimska), goði, 285,

420.
— Kctilss. Brcsas., kristni, 295.
— Steinmóðars., prcstr, 55.

— Úlfss. (hins skjálgo), 357, 358.
— ftórðars., 119, 120.

— Íjþorgilss. Kollos., 359.
— f>óriss. (þcgjanda), háls, 247,

248, 377.
— jjorstcinss., biskup á Hólum, 4,

587.

Jösur Ávaldas., konúngr, 228.

JÖtun-Björn, sjá BjÖrn Raúmss. Norss.

Kaðlín Bjólansd. (konúngs), 330.
— Gaungu-Hrólfsd., 274,275,330.

Kaldirnar, kappi, 157.

Kálfr Árnas., 168.

— Ásgcirss. (æðikolls), 211, 212,
376, 377.

— Brandss. Kolbcinss., 512, 586.
— Guttormss., í Miklabæ, 527.
— rángi, 162.

Kari Áslákss., Uörða-Kári, 195, 197,

200, 201, 223, 254, 255, 298,
371.
— Hörða-Káras., Bifru-Kári, 251.
— Sölrnundars.

, Sviðu-Kári, 286,
419, 420, 436, 497.
— Vemundars.

,
Bcrðlu-Kári, 204,

212, 267, 268.
— Ögmundars. (akraspillis) jjóriss.,

Víkínga-Kári, 210, 241, 243.

Karl Jónss., ábóti, 150.

— Karlss. (rauða) j^orsteinss., hinn

úngi, 391.
— jporsleinsson (svarfaðar) , hinn

rauði, 259, 392, 484.

Katrín, í Krýsuvík, 83.

— Einarsd. Teitss. 692.

— Eyjólfsd. Magnúss., 116.

— Filippusd. Loptss., 1 19.

— Hannesd. (hirðstjóra) Eggertss.,

56, 85, 644, 673, 689, 690.

— Magnúsd. (í Ögri) Jónss., 56,

701.

— Pétrsd. (prcsts) Einarss., 692.

— Sigmundard. (biskups) Eyjólfss.,

17, 74.

— Sturlud. 126.

— Toríad. (prests) Jónss., 648.

— Torfad. (í Klofa) Jónss., í Túngu,

51, 92, 102.

Kaun Sölgas. (konúngs), konúngr, 276.

Kctilbjörn Gizurars. (jarls) jjorvaldss.,

560.
— Rctilss., gamli, hcrsir, 29, 208,

238, 253, 273, 283, 292-295,

304, 310, 423, 124, 494.

Kctill, 639.

— Bjarnars. (bunu), ílatncfr, 197,

206, 207, 219-222, 225, 238,

257, 261, 270, 277, 278, 280,
400, 429.

— blundr, aQ Blund- Ketils, 216,

322, 323.
— Brcsas., 295, 306.
~ fíflski, 220, 277,, 280, 401, 414.

— flatnefr, er vo Áskel goða, 400,

414.
— Geirss. Ketilss. (blunds), Blund-

Ketill, 216, 321-324, 348, 489,

496.
— Hollbjornors. (hálftröils)

,
hængr,

gomli, 185, 209, 227, 213, 281.
— hængr, jborkelss. (jorls), hersir í

Naumudal, 198, 205, 208, 210,

238, 243, 281
, 282, 285, 296,

493.
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Ketill kjölfari, 243, 345, 246.
— Móðólfss., 4J4.
— Ormss. (skeljamola), raumr, 242,

244.
— Pálss. (biskups) Jónss., 516.
— prófaslr í Álaborg, 148.— vcðr, hcrsir, 270, 277.
— jbiðrandas. Kctilss., þrymr, ýngri,

270-272, 280, 409-411.
—

- þistill, 219, '327.

— f)orbjamars. (digra), kappi, 327.
— jpóriss. (þiðranda), þrymr, 269-

273, 498.
—

• f>orlákss. jjorlcifss., lögsögumaðr,

516, 529, 541, 564, 590.
— J>orsteinss., biskup á Hólum, 4,

J54, 508.
— ji>orsteinss. (höfða), hörðski, 262.

Kjallakr Bjarnars. (hins sterka), Barna-
Kjallakr, 226, 352.

— Bjarnars. (austræna), gamli, 224,

225, 286, 288, 308, 325, 328,

330, 334, 352, 354.
— jarl á Jamtalandi, 226, 239.
— Kjarvalss. (konúngs), aO Baugs,

282.
Kjarlakr Hrólfss. (ýngra) Hróaldss.,

308.

Kjartan, á Fróðá, 338.
—• Myr-Kjarlan, konúngr á Irlandi,

342.
— Ólafss. (pá), 346, 361, 366,

377, 384, 394, 432, 434, 437,
442-444, 456, 459, 461, 498.

Kjarvalr, faðir JBaugs, 238, 282.— Irakonúngr, 238, 252, 253, 255,
263.

Kjölvör J>ormóðard. (gamla) Bresas.,

307.

Klauíi Hafþórss. (vtkíngs), böggvir,

390, 391.
Kláus van Merwilz, hirðstjóri, 128,

660, 678, 679.

Klemctr Aras. Einarss., 162.
Klængr Bjarnars. [iorvaldss., 335,

338, 342-344.
— Brúsas., J67, 169.
— fcorsteinss., biskup í Skálholti,

1, 20, 30, 37, 154, 507, 516, 541.— ji>orvaldss. Gizurars., 516.

Knjúkr f)órólfss. (sparar)
, Ncsja-

Knjúkr, 360.

Knútr Hákonars. (galins), jaii, 151.

— riki, konúngr, 165, 168, 169,

177, 178, 180, 181, 183, 439,

447-450, 452, 466, 499, 500.

Knútr Steinss., höfuðsmaðr, 103, 113,

134.

Knöttr J)jóðrekss. Bjarnars., 365.

Kock, sjá Sefrín Kock.

Koðran Gu&mundars. (ríka), 402, 403,

486, 488, 489.

Kolbeinn, 172.

— Arnórss. Tumas., úngi, 518, 519,
521-523, 526-531, 533, 534,

536-538, 542-551, 563, 568.
— Dugfúss., grön, 548, 557, 558,

562.
—« Sighvatss. Sturlus., 512, 527,

528, 538.— Sigmundars., 250.
— Tumas., 508, 512, 514, 551.

Kolbrún, sjá jjorbjörg Glúmsd.
KolQnna Ávaldad, (skcggs), 382, 384.— Einarsd. ji>orgilss., 541.
— Gizurard. (lögmanns) Hallss., 511.

Kolgrímr Koðranss., ábóti, 71.

Kolli, er nam Kollafjörð, 237, 327,

368.
— Hróaldss., 360.

— jiórðars. Kolbcinss., 459.
— jborgilss. (eldra) J>orbjornars.

(loka), 359.

Kollr Veðrar-Grímss. Asas., Dala-

Kollr, 225, 226, 340, 341, 344,

360, 373, 403, 404, 479, 494.
— Kjarlakss., at Lundi, 308.
— Síðu-Hallss. (= Kolr), 148.

Kolr, hinn auðgi, 535, 536.

— biskup, 39S.
— Síðu-tlallss. (= Kollr), 411.
— Skútuson Áskclss., 401.

— J)orstcinss., 436«

— þræil, 417.

Kolskeggr auðgi, 519.
—- bróðir Gunnars á Hlíðarenda, 407.

— Ásbjarnars., fróði, 193,273,410.
Konáll Ketilss. (hörðska) jiorsteinss.,

262, 400.
— Steinmóðars. ÖIviss. (barnakarls),

287.

Konráðr Jónss. (Islendíngs) Jónss., 124.

Kórmakr Stcinarss. Önundars., 328.
— jiorgilss., 373.
— Ögmundars., skáld, 187, 369-

375, 386, 389, 495, 496.

Kormlöð Kjarvalsd. (konúngs), 238,

255, 263.

Krabbc, sjá Jóu Stcffánss. Krabbc.
Kráku-Hrciðarr, sjá Hrciðarr Ofeigss.

Krákr gainli, á Skarði, 115.

Kristín,móðirÓIafs prcstsá Söndum,40-
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Kristín á Möðruvöllum, 671, 673.
— Bjarnard. (Jórsalafara ) Einarss.,

Vatnsfjarðar-Kristín, 66, 670, 672.
— líogad. (í Hrappsey) liencdiktss.,

649.
— Eyjólfsd. (mókolls ýngra) Gíslas.,

19, 41, 42, 76, 78, 125, 133,

134.

— Fclixd. (prcsls) Gíslas., í Auðs-
holti, 113.

— Gíslad. (lögmanns) Hákonars., 54.
— Gislad. Jónss., 40.

— Guðbrandsd. (biskups) ji>orlákss.,

700.
— Hákonard. (konúngs) Hákonars.,

600.
— Magnúsd. (4 Ögri) Jónss., 56,

701.
— Ormsd., 122.

— Vigfúsd.(hirðstjóra)ErIendss.,60.

Kristján 3. konúngr í Danmörku, 676,

678, 683, 684, 697, 698.
— Guðmundars. Uárðars., danncbrm.

í Vigr, 648.
— skrifari, umboðsmaðr, 95, 97, 98,

653, 667.
— Villatzs., prcstr, 114.

— þýzkr, 73.

Kristófor Ilvítfcld, lénsmaðr, 72, 128,

663-665, 678.
— höfuðsmaðr, 100.

— konúngr, 600, 622.
— Walkcndorf, 107.

Króka-Hefr, sju Refr.

Krumr af Vors, 276.

Kveldúlfr, 204, 205, 209, 212, 215,

245, 267.
Kygri-Björn, sjá Björn Hjaltas.

Lafrans Múl, höfuðsmaðr, 113, 667.

Lalck, sjá Hannes Lalck.

Lambi Sighvatss. (rauða), 282.

Laurcntius Kálfss., biskup á Hólum, 5.

Lcifr Eyríkss. (rauða), hinn hcppni,

358, 465.
—- Hróðmarss.

,
Hjörleifr, fóstbróðir

íngólfs, 202-204, 254, 304, 493.

Lénarðr, fógcli, 53, 64.

Ljdtólfr, ;i Ljótólfsstöðum, 226.
— Álrekss. Hrappss.

,
goði, 259,

272, 390, 391, 485.

Ljótr, á Grænlandi, 466, 467.
— Bersas.(goða>(Ljótóirss.?),Vallna-

Ljótr, 189, 259, 389, 390, 392,

393, 454, 468, 484, 485.

Ljótr blciki, 390.
— Síðu-Hallss. Jíorstcinss.

, 4io,
411, 499.

— jjorgrímss., spaki , a íngjalds-

sandi, 232, 361, 362, 365, 366,
442, 463, 498.

Ljótunn Ilrólfsd. (hersis), 310.
Loðinn, aungull, 378, 379.— Icppr, 636, 637.
— þræll, 467.

Loðmundr gamli, á Sólhcimum, 276,
280, 281.

Logi Stígss., prcstr, 5.

Lollik, sjá Hannes Lalck.

Lón-Kinarr, sjá Einarr.

Lopthæna Arinbjarnard. (hersis), 217.
Loptr, biskupssvcinn, 53.

— Filippuss. (í Uaga) Sigurðars.,

prcstr, 121.

— Fróðos., gamli, 206.
— Gíslas. Markúss., 118.

— Guðlaugss. Loptss., í Ljáskóg-

um, 55.

— Guðmundars., 55.

— Guttormss. Loptss. (ríka), 672*
— Guttormss.Örnólfss., ríki,áMöðru-

völlum, 34, 36, 38, 42, 53, 115,
671-673, 694, 695.

— Hclgas., prestr, 121.

— Markúss. Gíslas., 118.

— Narfas., prcstr, 131, 677.
— Ormss., 206.
— Pálss. (biskups) Jónss., prestr í

Hítardal, 37, 113, 516, 517, 526,
544.

— Pétrss. Loptss., 672.

Ludvig Harboe, Kirkna-Visitator
, 7,

650, 654, 681, 684, 685.

Lunge, sjá Vincens Lungc.

Lýtíngr, á Sámstöðum, 435, 499.
— Ásbjarnars., 267, 272.
— goði \ Axarfirði, 404.

Löðvir, konúngr á Gautlandi, 356.

Maddaðr, Irakonúngr, 238, 328.
Maga -Björn, sjá Djörn.

Magnús, á Grafarbakka, 67.

— á Núpi, 54, 79, 102, 113.

— í Skáldabúðum, 67.

— Aras., Ingenieurcapitain, 24.

— Aras. (frá ÖgriJ Mngnúss., á

Rcykhólum, 60, 652, 700.
— berfætti, konúngr, 143, 166-168,

625.
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Mognús Djarnars. Dcncdiktss.
,

lög-

maðr, 672.
— Rjarnarson (á Núpi) Jónss. , á.

Núpi, 648.
— Einarss., biskup í Skálholti, 1,

30, 154, 412, 507.
— Einarss. Tcitss., 692.
— Erlíngss., konúngr, 164, 170,

507, 589,
— Eyjólfss. (í Dal) Einarss., 59.

— Eyjólfss. (mókolls ýngra) Gíslas.,

prestr, 41, 125, 134.

— Eyjólfss. (mókolls eldra) Magn-
úss., biskup í Skálholli, 3,19,39,

40, 42, 46, 59, 116, 121.

— Eyrlkss., konúngr, 639.— Eyríkss. Eyjólfss., á Kirkjulæk,

60.— Gíslas. (í Máfahlíð) Jónss., omt-
maör, 652.
— Gíslas. Sveinss., 59.

— Gizurars. (lögsögumanns) Hallss.,

biskup í Skálholti, 1,31,37,154,
508, 516, 523, 527, 533, 534,

536, 541, 544.

— Gizurarson (á Núpi) Jporlákss.,

644-647, 672, 674, 698.
— góði, konúngr, 152, 168, 173,

2J7, 314, 376, 411, 412, 479,
490.

— Guðmundars., biskupsefni, 1.

— Hákonars., lagabætir, konúngr,

138, 164, 576-586, 592-596, 598,

601, 627, 630, 631, 636, 638.
— Haraldss., blindi, konúngr, 148,

162.
— HjaUas., \ Tcigi, 60.

— Jónss., 564.
— Jónss., 695.
— Jónss., í Dæ, 1 13.

— Jónss., hinn gamli, 672, 693.
— Jónss., á Krossi, 116.

— Jónss. (smiðs) Auðunars., 692.
— Jónss. (á Svalbarði) Magnúss.

,

í Ögri, 56, 110, 672, 699-701.
— Jónss. Magnúss.

, lögmaðr, 652.
— Jónss. (sýslumanns) Sigurðars.,

á Drennistöðum, 649.
— Kctilss., sýslumaðr, 26, 671, 696,

697.
— Magnúss. Djarnars., á Núpi, 648.— Magnúss. (á Krossi) Jónss., 1J6.— Magnúss. Magnúss., á Núpi, 648.
— Markúss. Gíslas., 118.

— minniskjöldr, 582.
— Ólafss., konúngr, 139.

MANNANÖFN.

Magnús Pálss. (prests) Sölvas., prestr í

Reykjaholti, 513.
— prcstr í Haga, 82, 113.
— Vigfúss. (í Dal) f>orsteinss.

,

sýslumaðr á Eyðum, 54.

— 'þorsteinss. Síðu-Hallss., 412.
Malcna Örum, 650.

Málmfríðr Einarsd. (prests) Einarss.,

649.

Máni, skáld, 170.
,

Már Atlas. (rauða) Ulfss., 358.

— Húnröðars. Vcfreyðars., 385.
— Jörundars. (háls) jijóriss., 248,

377, 378.
— Naddoddss., 201, 219,288,289,

327.
— Víga-Glúmss., 396, 399.

Marcellus, biskup í Skálholti, 3, 37.

Marcihil Jónsd., 647.

Margret, á Hæli, 51.

— kona Djarnar í Stóraskógi, 41.

— Erlendsd. (lögmanns) Jiorvarð-

ars., 52.

— Gam, 23.

— Gíslad. Jónss., í Oddgeirshólum,

40, 67.

— Halldórsd. (lögmanns) Olafss.,

646.
— Hanncsd. (hirðstjóra) Eggertss.,

673, 690.
— Jónsd. Egilss., 51.

— Jónsd. (prcsts) Krákss., 75.
— Magnúsd., í Máfahlíð, 22, 648.
— Magnúsd. (lögmanns) Jónss., 652.
— Skúlad. (hcrtoga) Dárðars., drottn-

íng, 151.

— Túnguíclls-Mánga, 43.

— Vigfúsd. ívarss., Holm, 36, 38.

— Vigfúsd., 649.
— Ögmundard., 61.

María Haraldsd. (konúngs), 160.

Markús Eyjólfss., prcstr á Söndum, 26.

— Gíslas. ^órðars., í Dæ, 118.
— Magnúss., stiptprófastr, 4.

— Sighvatss. Sturlus., 512, 538.
— Skeggjas. Djarnas. (spaka), Iög-

sögumaðr, 289, 298.
— ^órðars. Döðvarss. , á Melum,

384, 516.

Martcinn Einarss., biskup í Skálholti,

4, 17, 24, 27, 52, 66, 70, 74,

75, 78, 79, 82, 85, 86, 88, 89-
93, 95-100, 102-105, 107, 113,

134, 641, 643, 651-653, 655,
674, 690-692.
Halldórss. Marteinss., 41.
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Matthcus, kallaðr Hólabiskup, 3, 6.

Matthías, skólamcisíari, 1 J 4.

Melkorka, 341.

Mcnvitz, sjá Kláus van McrwUz.
Michacl, biskup í Skálholli, 2,33,115.
Miðfjarðar-Skeggi, sjá Skcggi Bjarnars.

Mjöll Ánsd. (bogsveigis), 243.

Móðólfr Eyvindars. (karpa), 414.

Molen, sjá Gcrzt Molcn.

Múl, sjá Lafrans Múl.

Mynden, sjá Diðrik van Mynden.
Myr-Kjartan, sjá Kjarlan.

MýrunnMaddaðard.í írakonúngs),238.

Mörðr Sigmundars. Sighvatss. (rauða),

gígja, 282, 283, 285, 321, 345,

346, 415, 416, 495, 496.
— Valgarðss. (grá), 418-421, 424,

434, 499, 626.

Naddoddr, víkíngr, 200, 201
, 264,

265, 286, 287, 412, 493.

Narfi, ábóti á Helgafclli, 93.

— Erlendss. Erlendss., 59, 80.

— Snorras. (lögsögumanns) Hún-
bogas., 538, 590.

Náttfari, 260.

Ncsja-Knjúkr, sjá Knjúkr Jbórólfss.

Niðbjörg Bjólansd. (konúngs), 274,
275.

Nikulás, á Laugum, 110.

— Bjarnars. (prests), 82.
— Einarss. (prcsts) Snorras., 691.
— cnskr, 86.
— Jónss. (smiðs) Auðunars., 692.— kardínáll, 172.

— Sigurðars. Hranas., 143.

— ^þórarinss., 576.

Njáll f>orgcirss. (gollnis) Ófcigss., 283,

286, 302, 361, 370, 395, 403,

411, 412, 415, 417, 419-424,
432, 456, 459, 495, 498.

Norðbý, sjá Sören Norðbý.

Núpr, vinnumaðr, 70.

Nökkvi, konúngr í Raumsdal, 211,

244, 493.

Oddfríðr Arad. Guðmundars,, 120.

Oddgcirr Jporsteinss. , biskup í Skál-

holti, 2, 33, 119.

Oddi trars., 359, 360.
— ^orgilss. Oddas., 510.

Oddkatla Jörundard. Atlas. (rauða),

358.

OddlcifrFIókas. Vilgcrðars., stafr, 387.

Oddný Einarsd. Sigvaldas., nunna, 87,

675.— cykindill, 457.

Oddr Breiotirðíngr, 354, 387.
— Einarsson (prófasts) Sigurðars.,

biskup í Skálholti, 4, 18-21, 24,

26, 29, 51,54,55,58, 100, 640-
642, 645, 653, 700.

— Eyjólfss. (mókolls ýngra) Gíslas.,

yfirbriti í Skálholti, 76, 77, 125,
133.

— Gíslas. Jónss., 40.
— Gizurars., prestr, 515.
— Gottskálkss. (biskups) Nikoláss.,

lögmaðr, 76-79, 84, 87, 105,

114, 662, 689, 690.
— Halldórss. Brynjólfss.

,
prestr í

Gaulverjabæ, 44, 80.

— Helgas. Gíslas. (frá Haga), 41,

122.

— Jónss., prestr, oíTicialis, 2.

— Kikinaskáld, 166, 168, 169.

— Kollss.Síðu-Hallss., 148,411,412.
— Löðviss. (konúngs), skrauti, 356.
— norski, lögmaðr, sjá Oddr Gott-

skálkss.

— Ófcigss. Skiöas., 491.
— Ólas., 523, 548.
— Sigurðars. Sigurðars. (prófasts),

lögmaðr, 21.

— Snorras. , múnkr á f»íngeyrum,

148, 149, 183, 369, 425, 426.
— SteíTánss. , prestr í Hraungerði,

43, 60.

— SlcíTánss. Gíslas. (biskups), prestr

í Gaulverjabæ, 82, lp2, 107, 134.
— SteíTánss. (prests) Ólafss., nóta-

ríus, 650.
— fíórarinss. Jónss., 515, 553, 563-

566.
— |)órðars., 112.

— fjorkelss. Hallgrímss.
, prestr á

Hofi, 54.

— Önundars. (breiðskcggs), Túngu-
Oddr, 216, 218, 234, 294, 296,

302, 306-309, 32 1 -326, 348-350,

374, 437, 496, 497. ,— Örvar-Oddr, 209.

Ófeigr Einarss. Ölviss. (barnakarls),

grcttir, 206, 234, 236, 237, 281,
287-289, 494. ,— Herrauðars. í Ofcigsfirði, 236.

— hcrsir í Raumsdal, 286.
— ívovss. (beytils), burlufótr, 368.— Járngerðars., í Skörðum, 401,

406, 486, 491.

(49)
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Ófeigr Skíðas., karl, 389, 490, 191.

— Ýxna-fróriss., lafskegg, 201, 265.
— fjórólfss. (fasthaldaj, 231.
— Önundars. (tréfólar), grcltir, 237,

211, 303.

Ólafr, 35.

— á Haukagili, 382, 430.

— Bjarnars. fjorleifss., í Marlcins-

túngu, 58, t IG.

— Brandss. Einarss., prestr, 103,

092.
— Brandss. Guðmundars., 51.

— Diörikss., skrifari, 656.

— Egilss. (bónda) Einarss.
,

prestr

í Vestmannacyjum, 20, 52, 74.

— Einarss., prestr, 94.

— Einarss. Ölviss. (barnakarls)

,

breiðr, 287.

— erkibiskup í Norvcgi, G77, 678.

— Eyjólfss. (a Hjalla) Jónss., 74, 75.

— Filippuss. (í Haga) Sigurðars., í

Víðidalstúngu, 121.

— Gíslas. Olafss., biskup í Skál-

holti, 4.

— Guðmundars. Andréss.
,

prestr í

Hjarðarholti, 88.

— Halldórss., prestr, 672, 699.

— Hanncss. (í Snóksdal) Bjarnars.,

56, 693.

— Haraldss., hclgi, konúngr, 142,

146, 147, 153, 154, 156, 159,

160, 166, 167, 168, 172-183,

202, 234, 210, 275, 298, 314,

337, 339, 368, 381, 391, 397,

398, 421, 424, 428, 430, 431,

436, 446-454, 456-458, 461-466,

470, 471, 471, 175, 482, 490,
498-500.
— Hávarðss. (Isfirðíngs^, bjarnylr,

498.
— Helgas. Gíslas., 122.

— Hjaltason, biskup á Hólum, 6,

100.
— Höskuldsson, pá, 249, 320, 322,

329, 336, 341
, 342, 341, 346,

347, 374, 375, 417, 443, 444,

416, 455, 461, 495, 496, 509.

— íngimundars., 69, 661, 666.
— Ingjaldss- Fróðas., hvíti, konúngr

í Dýllinni, 186, 220-223, 250,

251, 264, 286, 318, 493.

— Jónss., 1 Hjarðardal, 615.
— Jónss. Baggi, sýsiumaðr, 52, 1 14.

— Jónss. (prests) Bjarnars., á Fclli,

665.

Olafr Jónss. Erlíngss., prestr á Sönd-
um, 40.

— Jónss. (prcsts) Jónss., skóla-

meistari, 70, 79, 87, 102, 103,

114.

— Jónss. (prests) Krákss., prestr 1

Görðum, 74.

— kvaran, konúngr í Dýfiinni, 439.— kyrri, konúngr, 168.

— Loptss. (ríka) Guttormss., 38,

53, 54, 56, 1 15, 695.
— Markússon, 60.

— Oddss. Ólas., 569.
— prcstr í Saurbæ, 692.

— Ragnhciöars
,

stallari, 632.

— rauði, Skotakonúngr, 318, 494.
— Rögnvaldsson, biskup á Hólum, 6.

— Sigfuss. Pétrss., 124.

— Símonars., prcstr, 62.
— smíðr, 71.

— Stcphánss. (prcsts) Ólafss., Ste-

phensen, stiptamtmaðr, 650.
— Svíakonúngr, 438, 449.
— svarlaskáld, 522.
-- Tómass., 652.

— Tryggvas.
,

konúngr, 149, 150,

165, 167, 240, 243, 254, 329,

404, 426, 127, 433, 434, 438,

439, 448, 489, 496, 198.

— Tumas., 94.

— f)orbjarnars. (prests) Ingimund-
ars., 655.

— fíórðars. Sturlus. , hvítaskáld,

525-529, 533, 534, 553, 555, 557,

558, 560, 573, 588,, 609.— ^þorsteinss. (rauðs) Olafss., feilan,

206, 225, 236, 278, 279, 289,

, 335, 341, 346, 347, 493-495.
Qlcifr hjalti, 216, 309.

Olöf Bjarnard. (í Ögri) Guðnas.,

673.
— Böðvarsd. (hvíta) Víkínga-Káras.,

210.
— Eyjóirsd. (á Hjalla ) Jónss., 74, 75.
— Haraldsd. (hárfagra), árbót, 246.
— Loptsd. (ríka) Guttormss.

, rika,

25, 38, 53, 51, 56, 58, 59, 115,

116, 353, 671-674, 691-696.
— Rafínarsd. (loðbrókar), 251.
— Valdad., 71.

— ^íórðard. (vaggagða eða vaggar),

269.

Órækja Snorras. Sturlus., 510, 521-

523, 526-533, 539-547.
Ormr auðgi, 231.

I
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Ormr Aslákss., biskup á Hólum, 5.
j— barreyjaskáld, 287.

— Kjarnnrs., 120.

— (Hross)-Bjornars. Raumss.,skelja-
moli, 212.

— Bjarnars. fiorvaldss., 512-515.
— Daðas. ( prcsts) Stcindórss., sýslu-

maðr, 21.

— Einarss. jpórólfss., í Saurbæ, 49,

50, 62.

— Erlmgss. Gíslas., 40, 42, 123.

— Fornas., 1 18.

— Fróðas., í Gaulvcrjabæ, 328.
— Jónss.

,
bóndi, 131.

— Jónss.
,

sýslumaðr í Vík
, 102,

113, 114.

— Jónss. Loptss., 516, 517, 510.

— Jónss. Sigmundars., Svínfelííngr,

515, 535, 536, 553, 627.
— Loptss. (ríUa) Gultormss., 671.
— mjóvi, á Fróðá, 328.
— Ormss. (Svínfellíngs) Jónss., á

Síðu, 627, 631.
— Steinss., biskupsefni, l.

— Stórólfss., 196, 281, 478.

— Sturluson ji>órðarson., lögmaðr,

91, 114.

—. Jjóriss. (snepils), töskubakr, 401,
402.

— f)orlcifss. Einarss., á Knerri, 75.

;— f^orsteinss., biskupsefni, 1.

Qsk þorsleinsd. (rauðs) Olafss., 226.

Ospakr Glúmss., 491.

— Osvífrss. (spaka) Helgas., 365,

, 366, 131, 112, 455.

Osvaldr, Englakonúngr, 208, 238.
— Rauðúlfss. Yxna-'þóriss., 265.

Yxna-f)óriss., 261, 265.

Osvífr Helgas. Ottarss.
, spaki, 271,

275, 321, 330, 336, 341, 353,

361, 366, 430, 137, 442, 451,

455, 456, 495, 499.

Ottarr Bjarnars. (austræna) Kctilss.,

274.
— Kjallakss. (gamla) Bjarnars., 330.
-- svarti, 166, 168, 169, 180, 183.

— ^orvaldss. (skiljanda), 298,382,
383, 496.

Ottkell Skarfss. Hallkelss., 294, 417,
420, 494.

Ottesen, sjá Pétr Oddss. Ottesen.

Otti Stígsson, höfuðsmaðr, 100, 113,

131, 663, 667.

Ottó, keisari, 319, 425.
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fáll Bjarnars. (sýslumanns) Magnúss.,
prcstr í Selárdal, 701.

— Erasmusson (prests) Villatzs.

,

prcstr i Hrepphólum, 18, 19.

— Guðbrandss., 672.
— Guðmundarson (prests) Pálss.

,

prestr i Kirkjubæ, 650.
— Guðmundars.(sýslumanns)Pétrss.,

sýslumaðr, 650.

— Guðnas. Eyrikss., 54.

— Hallss., prcstr, 538, 539, 541,
575.

— Hvitfcld, höfuðsmaðr, 113.

— Högnas. íprests) Amundas., prestr

á Valþjófstað, 650.

— jarl í Orkncyjum, 160, 161.

— Jónss., 673.

— Jónss., prestr á Keldum, 79.

— Jónss. Ásgeirss., á Skarði, 58.

— Jónss. (prcsts) Egilss., prestr í

Klaustrhólum, 20, 12.

— Jónss. Loptss.
,

biskup í Skál-

holti, 1, 25,30,31,37,151,516.
— Jónss. (á Svalbarði) Magnúss.,

Staðarhóls-Páll, 642, 611, 672,

673.
— Kolbeinss., 571.

— línseyma, 572.
— Loptss. Pálss. (biskups), 529.

— Magnúss (á Brcnnistöðum) Jónss.,

prcstr á Valþjófstað, 619.
— Pálss., á Hjalla, 60.
— Pálss. ísýslumanns) Guðmund-
ars., stúdcnt, 650.

— prcstr, ofíicialis, 2.

— Stígsson, höfuðsmaðr, 15, 106,

107, 110, 113, 111, 131.

— Sæmundars. \\ Odda) Jónss., 515,
516.

— Sölvas., prestr íReyUjaholti, 511,
513.

— Vigfússon (hirðsljóra) Erlendss.,

lögmaðr á Hlíðarenda, 59, 81, 86,

87, 89, 93, 103, 1 13, 1 11.

— 'þorvarðss.
,
Eyða-Páll, 671.

Pálna-Túki,, 428.

Panlaleon Olafss., prestr, 57.

Panti, sjá Pantalcon.

Patrckr, biskup, 207.

Peder Claussen, norskr, 138, 140.

Pétr Einarss.
,

prcstr í Hjarðarholti,

68, 74, 82, 83, 88, 90, 93, 102,

113, 667.
— Einarss. (prcsts) Snorras., prestr,

690-692.
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Pétr Einarss. Tcitss., 692.
— Gunnarss. Gíslas., 60.

— Loptss. Guttormss., 672.

— Nikoláss., biskup á Hólum, 5.

— Oddss. Gottskálkss., 689.
— Oddss. (notarii) Stcphánss., Otte-

scn, sýslumaör, 650.
— Pálss. (Staðarhóls-) Jónss., 672.
— spons, 28, 69, 71, 665, 666.
— Svcinss. (biskups) Pétrss., ríkis-

mannafæla, 38, 39, 51.

— Tómass., á Bessastöðum, 135.

— jporlcifss. (prcsts) Eyríkss. , 67.

— jporslcinss.
,
sýslumaðr, 650.

Philpus, sjá Filippus.

Píníng, sjá Diðrik Píníng.

Rafn Guðmundars., lögmaðr, 120.

— Oddss. Ólas., 548, 551, 552,

554, 555, 557-570, 572-576,
581, 581, 586, 597, 631, 632,
636, 637.

— Sveinbjarnars., á Eyri, 118, 192,

360, 514, 518, 518.— Ulfhéðinss. (lögsögumanns) Gunn-
arss., 182.

— f)orkelss. (háks), 488.

.

— Önundars., sjá Ilrafn Önundars.

Raförta Kjarvalsd. (konúngs), 255,
257, 263.

Ragabróðir, sjá f)órarinn Oleifss.

Ragi Óleifss. (hjalta), 309.

Ragna Aðilsd., 213.

Ragnarr Guttormss. (hertoga), 215.

— Siguröars. (hríngs), loðbrók, kon-

úngr, 185, 203, 215, 227, 240,
250-252.

Ragnhciðr Eggertsd. (lögmanns) Ilan-

ness., í Ögri, 56, 123, 612, 671,

672, 696, 699-701.
— Eyríksd. Krákss., 115, 116.

— Gíslad. Jónss., 10, 649.
— Hanncsd. (í Snóksdal) Bjarnars.,

56, 693.
— Magnúsd. (í Ögri) Jónss., 56,

701.
— Pálsd. (Staðarhóls-) Jónss., 612,

641-616, 673, 698.
— Pélrsd. Loptss., 672.
— Torfad. íprcsts) Jónss., 618, 649.
— J>orvarðsdóltir (lögmanns) Er-

lcndss., 50.

Ragnhildr Bjarnad., 673.

— Bjarnard. (í Bólstaðahlíð) Magn-
úss., 60.

MANNANÖFN.

Ragnhildr Guttormsd. (hertoga), 215.

— Sigurðard. (hjarlar), 251.

Rani Koðránss., 551, 561.

Rannveig Eyvindard. (lamba), 282,

283, 416.
— Sigmundard. Sighvatss. (rauða),

282, 283, 413, 415, 420, 495.

— Torfad. (prests) Jónss., 618.
— Ji>orgeirsd. Eyríkss. (í Goðdölum),

253.

Rauðr Kjallakss. Kjarvalss. (konúngs),

282.
— rugga, hcrsir í Naumudal, 259,

390.

Rauðskeggr, sjá J)órir.

Rauðúlfr (Yxna-) ^óriss., 264, 265.

Raumr (Jötun-) Bjarnars. Raumss.,
242.
— Norss., 212.

Refr Gestss. Bjarnars., Hofgarða-Rcfr,

219, 326.

— Króka Refr, 332.

ReginlcifSæmundard. (suði*eyska), 252.

Ríkarðr Ríkarðss. Vilhjálmss., 275.

— Vilhjálmss. (Gaungu-) Hrólfss.,

275.

Rjúpa Arnaldsd. Særnundars., 252.

Roðbert Ríkarðss. Ríkarðss., Rúðujarl,

275.

Robert, cnskr, 691.

Rudolph af Habsburg, keisari, 591.
Rugmann, sjá Jón Rugmann.
Runólfr Sigrnundars., ábóli í Veri, 1.

— Úlfss. (örgoða), í Dal, 285, 120,
421.

Rútr Herjólfss., 216, 225, 313, 321,
310-316, 371, 416-419, 426,
494-496.

Rögnvaldr Brúsas. (jarls), jarl, 152,

164.
— Eyríkss. (blóðöxar), 313, 319,

495.
— Eysteinss. (glumru), Mæra-jarl,

211, 214, 246, 273-275, 358,

408, 493.

Salbjörg (Bcrðlu-) Kárad., 204.

Salgcrðr Steinólfsd. Ölviss. (bama-
karls), 287, 394.

Salómon, erkibiskup í Oslo, 33.
— prestr, 83.

Salvör Ingimundard. f^órðars., 112.

Sámr Bjarnas. , á Lcikskálum, 356,

407, 495.

Sefrín Ama, danskr, 99.
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Serrín Kock, danskr, 99.

Sel-f)órir, sjá jjórir Grímss.

Sessclja, 699.
— Bjarnard. Magnúss., 701.
— Gyröard. Báröars., 162.

— Hallsd. Olafss. (prcsls), 54.

— Magnúsd. (í Ögri) Jónss., 56,

701.
— Ólafsd. Brandss., 51, 56.— Pétisd. Loptss., 672.
— Torfad. (í Klofa) Jónss., 54.

Síðu-Hallr, sjá Hallr jwsteinss.
Sigarr, konúngr, 378, 499.

Sigfaslr, á Gautlandi, 255.
Sigfröör Haraldss. (hárfagra),'211.
Sigfús Pétrss., 121.

— Sighvatss.(rauða), 282, 283, 420.
Sighvatr Böðvarss. ^órðars., 570-

574, 586.
— Hálfdanars., 632.
— rouði, 282, 283, 414, 416.
— Sturluson (í Hvamnii) fcórðars.,

509, 511, 512, 515, 518-521,

523, 525-527, 529, 531-533, 535,

537-539, 541, 547.
— ftórðars., skáld, 166-168, 183,

459.

Sigmundr (Gnúpa-) Bárðars., 260,
262.— Brcstiss., 200, 287.
— Egilss. (bónda) Einarss., 52, 74.

— Einarss., prestr, ofTicialis, 2.

— Eyjólfss. (á HJfllla) Jónss., vígðr

biskup i Skálholti, 3, 17, 67, 71,

75, 81, 662, 676.
— Karlss. (rauöa) fborstcinss., 484.
— Kctilss. þistils, 219, 327.

— kross-stíngr, 47.

— Lambas. Sighvatss. (rauða), 415,

417, 419, 420, 423, 497.
— Sighvatss.(rauða), 282, 283, 416.

— Stcindórss., þíngaprcslr, 59.

— ftorkelss. (háfa), 395, 396, 495.

— X^órólfss. Eyjólfss., 52, 74.

Signý Valbrandsd. Valþjófss. (gamla),

306, 310, 311, 326, 495.

Sigríðr, á Sandncsi, 212, 282.

— Andrésd.Gudmundars., 122, 123.

— Árnad. (á Hliðarcnda) Gíslas., 60.

— Bjarnard., frá Espilióli, 648.
— Bjarnard. Benediktss., 672.
— Bjarnard. (í Ögri) Guðnas., 55,

56, 673.
— Bjarnard. (h Núpi) Jónss., 6J8.
— Bjarnard. (sýslumanns) Magnúss.,

701.

Sigríðr Daðad. Bjarnars., 700.

— Guðmundard., á Brúnastöðum,

112.

i— Guðmundard.,áHúsatóptum, 112.

— Halldórsd. (lögmanns) Olafss.,

646, 648.
— Hjörlcifsd. (prófasts) jbórðars.,

649.
— Jónsd. (prófasts), 650.
— Jónsd. (prcsts) Egilss., 41.

— Jónsd. (prcsts) Jónss., 649.

— Jónsd. (stýrimanns) Vidalín, 649.
— Oddsd. ( notarii) Stephánss., 650.

— Skjöldólfsd. Vemundars., 267,

268.
— stórráða, drottníng, 338.

— Vigfúsd., 650.

— f)órðard. (í Haga) Sigurðars., 120.

— ^orlcifsd. (á Skaröi) Pálss., 58,

692.
— "þorsteinsd., 672.

— ^orsteinsd. (sýslumanns) Magn-
úss., 649.

Sigtryggr Olafss. (kvarans), konúngr

í Dýílinni, 438, 439.

Sigurðr Bergþórss. Máss., prcstr, 162.

— Bcrnaröss., 71.

— Bcmharöss., 666.
— Bjarnars. Gíslas., lögmaðr, 22,

23, 619, 651, 652.

— Bjarnars. (próíasts) ^orgrímss.,

Thorgiímscn, landrógcli, 649.

— Bjarnason Torfas. (í Klofa) , á

Stokkscyri, 54.

— Egilss. ^bónda) Einarss., 52, 74.

— Einarsson (prófasts/ Siguröars.,

prestr á Brciðabólslað, 18.

— crkibiskup, 523.

— Erlíngss. (slcinvcggs) , ribbúngr,

623, 621.

— Eystcinss. (glumru), jarl, 274.
— Grímss. (kögrs), 365.

— Guðnas. Eyríkss., 54.

— Guttormss. (hertoga), 215.

— Hákonars., Hlaðajarl, 214, 290,

372, 418, 425, 426, 496.

— hjörtr, 251.

— Hlöðviss., Orkncyíngajarl, 436,

438, 439, 441, 490.

— Mranas., 143.

— jarl á Skörum, 138.

— Jónss., skólameistari, 115.

.— Jónss. (biskups) Aras. , prcstr,

6, 100, 6S5.

— Jónss. (á Svalbarði) Magnúss.,

672.
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Sigurðr Magnúss., Jórsalafari, konúngr,

143, 1(58, 170.

— Oddss. (biskups) Kinarss., í Odd-
geirshólum, 60, 700.

— Ormss., 122, 123.

— Ormss., frá Svínafclli, 512, 514,
515.

— Pélrss. (sýslumanns) jborsteinss.,

sýslumaðr, 650.
— Ragnarss. (loöbrókar), ormr í

auga, 250, 251.
— Sigurðars. (lögmanns) Bjarnars.,

landskiifari, 649.
— Sigmundars., fafnisbani, 251 , 316.— slefa, konúngr, 254, 370, 871.— slcmbir (slcmbidjákn), 148, 149,

161, 163, 168, 183
;— Steflanss. (prests) Olafss., biskup

á Hólum, 7.

— Víkíngo-Kárason, bjóðaskalli, 240.
— fjéttmarss. , biskup í Skálliolti,

I, 4, 31, 37, 141, 543, 544,548,
554, 563, 568.
— f>óroars. Gíslas., í Haga, 120.
— fjóriss. (hunds), 462.

Sigvaldi, 8:*.

— langalíf, 84, 650, 674.
— (Stiút-) Haraldss., jarl, 428, 436,

447, 448.
Sigvarðr, sjá Sigurðr Xx^marss.
-- ábóti, 676.

Skagi Skoptos., 274.

Skáld-Rafn, sjá Rafn Önundars.

Skaliagrímr Kveldúlfss., 197, 198,

205, 206, 208, 210, 214-218,

221, 227, 228, 231, 244, 245,

248, 255, 280, 281, 290, 294,

296, 310, 312, 316, 319, 322,

323, 325, 374, 478, 493, 495.

Skapti þóroddss. (goða) Eyvindars.,

lögsögumaðr, 188, 189,256,263,
285, 298, 311 , 419, 421-423,

435, 436, 438, 450, 470, 476, 477,

482, 483, 489, 490, 498,500,505.
Skarfr Hallkelss., 294.

Skarplieðinn Njálss. ^orgcirss.
, 388,

404, 419, 420, 487, 490, 497.

— Vcfrcyðars. Ævarss. (gamla), 385.

Skcgg-Rjörn, sjá Rjörn í Bitarnesi.

Skegg-Broddi, sjá Broddi þorkelss.

Skeggi, cr Grcttir drap, 470-472, 474,

483.
— (Skinna-) Bjarnars., Miðfjarðar-

Skeggi, 240, 308, 350, 369-372,

378, 457.
— Bjarnas. (spaka)]borsteinss., 298.

Skeggi Böðólfss. Grímss., 263.— Skútaðar-Skeggi, 240.
— fjórarinss. (fílscnnis), 252.

Skiði Nárðars., hinn gamli, 389.

Skinna-Björn, sjá Björn Skeggjas.

Skjalda -Björn, sjá Björn Heríinnss.

Skjöldólfr Vemundars., 267, 268.

Skúfr, cr ^orgcirr drap, 463, 466.

Skúli Bárðars., jarl (og hertogi), 151,

517, 522, 523, 530, 542, 599,

600, 609, 61 1-613, 623.
— Loptss. (ríka) Guttormss., 671.

— Magnúss., sýslumaðr á Skarði, 649.

— f>orsteinss. Kgilss., 166,167,169,
320, 322, 362, 438, 456, 458.

Skurð-Grímr, sjá Grímr Skútus.

Skúta Askolss. (goða), Viga-Skúta,

187, 262, 349, 396, 400, 401,

414, 497.

Skútaðar-Skeggi, sjá Skeggi.

Sleitu-Helgi, sjá Helgi.

Sléttu-Björn, sjá Björn Hróarss.

Snjallr Vatnarss. Yikarss. (konúngs),

278, 286.

Snjólfr, í Viðcy, 40.

Snorri Brynjólfss., prcstr í Heydölum,

649.
— Hjálmss., preslr í Holti, 67, 82,

102, 113.

— Húnbogas.
,

lögsögumaðr, 157,

512, 538, 590, 591.

— Hækil-Snorri, 467.

— Höfða-jbórðars.
,
Rjarnars., 252,

350.
— Jörundars. Atlas. (rauða), 358.
— Loptss. Markúss., 118.

— Markúss., á IVleluin, 590.
— Narfas. Snorras.

,
prcstr, 516,

529, 538, 542.
— Pálss. (prests) Hallss., 575.

— prestr á Krossi, 67.

— Sturlus. (í Hvammi) X>^rðars., í

Reykholti, 118, 139, 148-150,155,

157-159, 161, 164, 166. 176, 182,

506, 509, 51 1-513, 515-523, 525-

533.
— Sturlus. (lögmanns) fjórðars.,

digri, 549, 574-576, 584, 586,

587.
— f)orbrandss. (í Alptaíirði), 331-

333, 339.
— fporgrímss. fjorstcinss. (þorska-

bíts), goði, 188, 203, 219, 223,

298, 302, 325, 326, 328, 330-

334, 336-339, 349-351, 364-366,

385, 424, 430, 432, 440, 441,
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444-446, 450, 452, 453, 455,

459-468, 468, 470, 478, 481,

482, 489-491, 496-500, 505.

Snorri f)orlcirss., klýngir, prestr, 2.

— f>orvaldss.( Vatnsfirðíngs)Snorras.,

520, 521.

Snæbjörn Eyvindarson (austmanns)
Bjarnars., 234, 255, 259.
— Gíslas. (i Ha<:a) Filippuss., sýslu-

maör, 40, 41, 62, J22.

— Halldórss. Brynjólfss., 44, 645.
— Hólmsteinss.,gaUi, 234,324,368.
— Torfas. Jónss., prcstr á Kirkju-

bóli, 44.

Snæfríðr, finnska, 275.
Sna^kollr, berserkr, 475.

SoíT/a, sjá Sophía.

Sokki, víkíngr, 382.

Solveig Árnad. (á lllíðarenda) Gíslas.,

60.
— Ásgrímsd., 648.
— Atlad. íjarls), 204.

,— Bjarnad., 126.

— Bjarnard. (í Ögri) Guðnas., 55,

56, 121.

— Bjarnard. (í Vatnsfirði) Jjorlcifss.,

41, 57, 58, 673.

— Gunnarsd. Gíslas., 60.

— Jónsd. Loptss., 516.

— Jonsd. JMarteinss., 52.

— Sæmundard. (í Odda) Jónss., 518,

520, 521, 540.
— ^þorleifsd. Árnas., 57, 59, 670,

672.
Sophia Loptsd. (ríka) Guttormss., 36,

38, 42, 53, 56, 115, 116, 671,

672, 695, 696.

Spak-Bessi, sja Bessi Özurars.

Spak-Böðvarr, sjá Böðvarr Öndóttss.

Spes, í
#
Miklagarði, 376, 483, 484.

Staða-Árni, sjá Árni X>°Hakss.

Staðarhóls-Páll, sjá Páll Jónss. Magn-
úss.

Starkaðr gamli, 227, 228.
— |>órðars. (Freysgoða), 412.

Starri Eyrikss. (\ Goðdötum), Hólm-
gaungu- Starri, 253, 261 ,

388, 454

.

StcðjakoMr, jötunn, 388.

StcíTán Árnas. (prcsts) X>orsleinss.,

prófastr á Valþjófstað, 650.

— Gíslas. (presls), prestr, 104, 112,

1 33.

— Gislas. (bisliups) Jónss.
,

prcstr

i Odda, 41, 44, 82, 134.

— Hallkclss., prcstr i Laugardælum,
51.

Steflan Jónss. Egilss., biskup í Skálliolti,

3, 17, 27, 38, 43-52,55,60,62,
66, 74, 75, 88, 123, 124, 641,
643, 651, 652, 654-657, 691.— Loplss. Guttormss., G72.

— Ólafss. (prórasts) Einarss., skáld,

prcslr i Vallanesi, 650.
— ráðsmaðr í Hruna 71.
— skólameistari, 115.

Stemir X>orgilss., 166,304,305, 430,
431, 436, 442, 498.

Steigar-^þórir, sjá ^Orir.

Stcinarr Önundars. (sjóna), 320,322,
328, 374, 375.

Steinbjörn Refss. (rauða), körtr, 265,
Stcindór f>orlákss., frá Eyri, 328,351,

366, 446, 491.

Steingerðr J)orkelsd., 372, 373, 375,
389.

Steingrimr, í Tröllatúngu, 237, 368,
369.

—
. EyjóUss. (grá) Dórðars., 350, 362,
366.

— Jónss., biskup, 8.

— Örnólfss., á Kroppi, 400.
Steinmóðr, ábóti í Viðey, 3.

— f>orsteinss., prestr á Grcnjaðar-

stöðum, 5.

— Ölviss. (barnakarls) Einarss., 287.
Steinn Hjarnars., Túngu-Steinn, 254.
— Hcrdísars.

,
Hallar-Steinn, 166,

168, 330.

— Jónss. (prests) Jjorgeirss., biskup

á Hólum, 7.

— Skaptas. Oögsögumanns), 450.— Vígbjóðss., mjögsiglandi, 332,
334, 359, 379.

— Vólu-Stcinn, 232.
— ^orgeslss. (gamla) Stcinss., lög-

sögumaðr, 224, 332, 483, 500.
Stcinólfr Arnórss., 396.
-- Hrólfss. <hcrsis), lági, 229, 230,

237, 258, 286-288, 334, 352, 353,

357, 358, 494, 495.
— T>orleifss., úr Hraundal, 478.—

. Ölviss. (barnakarls) Einarss., 287.
Stcinunn Bjarnard. (í Vatnsfirði) f>or-

leifss., 55.

— Eyriksd. |>orsteinss., á Skarði,

116.

— Gunnarsd., 672.
— Hanncsd. (í Snóksdal) Bjarnars.,

56, 642, 693.
— Jónsd., 699.
— Rafnsd. Svcinbjarnars., 548.
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Steinvör Sighvatsd. Sturlus., 512, 536,
570.

Stophán, sjú SteíTán.

Stcphensen, sjá Björn Olafss. og Ólafr

Stephánss. Slephcnscn.

Stórólfr Kctilss. (hængs), 28J.
— Yxna-^óriss., 264, 265.

Stúfr f>órðars., 166, 168, 170.

Sturla Bárðars., 514.
— Eyjólfss. (á Hjaila) Jónss., 74, 75.

— Sighvatss. Sturlus., 118, 150,

506, 512, 518-526, 530-540,

551, 553, 554.

— ftjóðrekss. (á Staðarhóli), Víga-

Sturla, 230, 353-355, 365, 445.

— ^órðars. Gilss., Hvamm-Slurla,

351, 359, 399, 509-511, 535,
589.

— Jiórðars. Slurlus., lögrnaðr, 190,

192, 193, 200, 469, 470, 482,

503, 504, 524-529, 531-601, 609,

618, 622, 627, 629, 636.

Styrbjörn, Sviakappi, 338.

Styrmir Káras., fróði, 177-179, 190,

193, 195, 306, 307, 310, 311,

432, 437, 595.
#— Jiiorgeirss., á Ásgeirsá, 491.

Styrr fiorgrímss. (goða) Kjallakss.,

Víga-Styrr, 224, 325, 329, 338,

339, 437, 440, 444, 445, 459-
461, 495, 498.
— fcorvaldss. Styrss., 21.

Sumarliði Loptss. (ríka) Guttormss.,

67 1.

Surtr Asbjarnars. ^orsteinss., 280.

Svanlaug |>orkelsd. Eyríkss. (i Goð-
dölum), 388.

— "þormóðsd. (gamla) Bresas., 307,

308.

Svanr Bjarnars., á Svanshóli, 236,
303, 341, 368.

SvarthöfM Bjarnars. (gullbera), 309,

310.
— Dugfúss., 547.

Svartr, þræll, 417.

Svasi, jötunn, 276.

Svcinbjörn Jónsson (prests) Egilss.,

19, 20.

Sveinn, á Hæli, 3S, 112.

— á Rcykjancsi, 81.

— kallaðr sira Svcinn, 98.

— Airifus., 168.

— Gíslas. Svcinss., 59.

— Hákonars. (Hlaðajarls), jarl, 473,

474.
— Hárekss. (í J>jóttu), 462.

MANNANÖFN.

Svcinn Jónss. (prcsts) Markúss., 527.
— Pctrss.

,
spaki, mcistari, biskup

í Skálholti, 3, 24, 36-39, 42,

49, 59.
— Símonars. (prcsts) Jónss., prófastr

í Holti, 644, 645, 672.
— tjúguskcggr, konúngr, 391, 392,

439, 447, 449, 499.
— Torfas. (prests) Jónss. , klaustr-

haldari, 648.

— Úlfss., 168.

— 'þorstcinss., 666.
— 'þorstcinss., á Bíldsfelli, 70.

Sverrir, konúngr, 143, 149,, 150, 164.

Svertíngr Runólfss. (í Dal) Ulfss., 421.
— þorleifös., 525, 527, 529, 539.

Svína-Böðvarr, sjá Böðvarr Kaunss.

Sæmundr Árnas. ^á Mlíðarenda) Gíslas.,

60, 647, 701.

— Eyríkss., í Ási, 60, 67, 82, 83.

— Jónss. Loptss., í Odda, 509, 513,

515-518, 521, 535.
— Jónss. £>orvaldss., 83.

— Ormss. (Svínfellíngs) Jónss., 553-

555.
— Sigfúss. ,

fróði, prestr í Odda,

30, 148, 149, 155, 183, 200,

273, 313, 314, 416, 425, 426,

433, 505, 513.
— suðreyski, 239, 244, 245, 247-

£49, 252, 388.

Sæunn Skallagrímsd., 217, 218.

Sölgi Hrólíss. (áBergi) Svasas., kon-

úngr, 276.

Sölmundr Erlíngss. Gíslas., 123.

Sölvarr, Gautakonúngr, 255.

Sölvi Hrólfss. (ýngra) Hróaldss., í

Geitlandi, 308.

Sören Norðbý, 656.

Söríi iBrodd-) Hclgas. fcorgilss,, 391,

406, 407, 486, 489.

Tcitr, fyrirliði í Svcinsstaðarcið , 89.

— Bcssas., biskupsefni, I.

— Einarss. J)orvaldss., lögsögumaðr,

560.
— Eyríkss. Guðmundars., í Asgarði,

692.
— Gislas., í Auðsholti,,49, 71.

— Gizurars. (biskups) Isleifss., 424,

496.
— Gunnlaugss. , ríki , í Bjarnanesi,

16, 34-36.
— Halldórsson (prests) Einarss.

,

prestr í Gufudal, 56, 690.
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Teitr Helgas., prestr á Reynivöllum,

136.

— Isleifss. (biskups) Gizurars. , í

Haukadal, 433, 506.
— Kelilbjarnars. (gatnla), á Mosfelli,

23-25, 29, 291, 293, 294, 310,

395, 423, 424.
— Oddss. Gizurars., að Hofi, 515.
— jjorvaldss. Gizurars. ,

lögsógu-

maðr, 516, 536.

Theodorik , múnkr í Niðarósi, 141,

143-148, 169, 183.

Tindr Hallkclss. Hrosskelss. , skáld,

156, 217, 308, 340, 427, 428,
461.

Tintorni Æsus., 352.

Tjörvi Hróarss. (Túngugoða) Unas.,

413, 414.

Tófi, 179.

Tómas Sigurðarson (biskups) jpétt-

marss. , 37.
— f)órarinss., picstr, 512, 524.

Torf-Einarr, sjá Einarr Rögnvaldss.

Torfi Bjarnars. (í Ögri) Guðnas., 673.
— Brandss. Guðmundars., 51.
— Eyríkss. (á Kelduin) Bjarnars.,

58, 701.
— Jónss., á Kirkjubóli, 113.
— Jónss. (á Núpi) Gizurars., prcstr

í Gaulvcrjabæ, 87, 645, 646,

648, 653, 654, 669, 683, 689,

698.
— Jónss. Olafss. , í Klofa, 36, 38,

52-54, 56, 61, 64, 115, 655.
— Valbrandss. Valþjófss. (gamla),

207, 216, 261, 303, 306, 307,

310, 311, 324, 325, 495.
— Vcbrandss., 476.
— jporslcinss., prcstr, 51.

Tosti, jarl, 160, 161.

Tristram,,484.

Tryggvi Olafss. Haraldss., konúngr,

315, 345, 426, 427, 496.

— Olafss. (konúngs) Tryggvas., 427.

Tumi Sighvatss. Sturlus.
, 512, 518,

530, 540, 542, 543, 547, 549.

Túngu-Oddr, sjá Oddr Önundars.
Túngu-Steinn, sjá Stcinn Bjarnars.

Túngufells-Mánga, sjá Margrét.

Týl, skipstjóri, 55.

— Pétrss., hirðstjóri, 660.

Tyrfíngr Ásgcirss. (prcsts) Hákonars.,

í Hjörlscy, 54.

Ulfarr, kappi, á Úlfarsfelli, 331.

Ulfhéðinn Gunnarss., lögsögumaðr, 1 82.
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Úlfhéðinn Vcfreyðars. Ævarss. (gamla),

, 385.

Ulfbildr, á Núpi, 54.
— amma Ólafs hclga, 240.

t
— Ólafsd. (helga), 240.

Ulfkell snillingr, 447.
Úlfljótr, lögsögumaðr, 208, 254, 273,

, 298, 308, 357.
Ulfr, 118.
— gildir, hersir, 283.
— Grimss. (háleyska) ^óriss., 308.— Hranas., 143.

— Hrciðarss., kráka, 326.
— Högnas. (hvíta), skjálgi, 197,

227, 230, 231, 235, 256, 259,

354, 356-358, 360, 468, 494.— Jörundars. (goða)Hrafnss., örgoði,

285, 420.
,— Óspakss. Ósvífrss., stallari, 366,

442, 498.

— L'ggas., skáld, 326.

f

— vorski, 276.
Úlfrún Játmundard. (konúngs), hin

óboma, 208.
t>

Una Slcinólfsd. Ölviss. (barnakarls),

287.
Uni Garðarss. Svafarss., hinn danski,

201, 271, 273, 412-414, 494.
Unnr Álfsd. (í Dölum), 326.
— Hákonard. (jarls) Grjótgar5ss.,

310.
— TMarðard. (gýgju) Sighvatss., 285,

321, 343-345, 416, 418, 419,
496.

t
— sjá Auðr, djúpauðga.

Úrækja, sjá Órækja Snorras. Sturlus.

Valbrandr Vaiþjófss. (gamla), Örlygss.

207, 305-307, 310.

Valdimar, gamli, konúngr í Danmörk,
523.

— konúngr í Görðum, 457.— konúngr í Svíþjóð, 594.

Valgarðr, af Velli, 166, 168.

— Jörundars. (goða) Hrafnss., grái,

285, 418, 420, 435, 499.

— Vemundars. (orðlukárs) Jiórólfss.,

268, 285.

Valgerðr Árnad. (í Tjaldancsi), 525.
— Brandsd., 123.
—. Gíslad. (lögmanns) Hákonars.,

54, 701.
— Guðmundard. Jónss., 38, 51.

— Halldórsd.,58.
— Halldórsd., í Stafholti, 41.

(50)
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Valgcrðr Kclilsd. (lögsögumanns) j)or-

lékss., 590.
— Öltarsd., 382.

— ^órðard. Sturlus., 525, 531.
Valkendorf, sjá Kristófor Valkcndorf.

Vallna-Ljdtr, sjá Ljtítr Bcrsas.

Valþjófr Hrólfss. Hclgas. I magra), 258.

— Örlygss. (gamla ) llrappss., gamli,

207, 294, 305-308, 310.

Vatnarr Vikarss. (konúngs), 278, 286.

Vatnsfjaröar-Krislín, sjá Kristín Bjarn-

ard.

Vcbjörn Vcgeirss.
,
Sygnakappi, 233,

270, 363, 367.

Vedís Vcgcirsd., 233.
j

Vcðormr Vcgcirss., 233, 270.

— Vcmundars. (gamla), jarl, 269,

270, 292.

Vcðrar-Giimr, sjá Grímr Asas.

Vcðörn Vegcirss., 233, 270.

Vcfrcyðr Ævarss. (gamla) Ji>orgcirss.,

385.

Vcgcirr, í Sogni, 233.

Vcgcstr Vcgcirss., 233.

Vclaug, systir Vemundar gamla, 270,

277.

— Örlygsd. (gamla) Hrappss., 216,

245, 291, 305, 307.

Vclcifr j)orgcirss. (mcldúns), gamli,

273.

Vcmundr Kclilss. (þryms?), gamli,

269, 270, 277.

— konúngr í Fjörðum, 211, 212,
493.

— Vcgcirss., 233, 270.

— f>óriss. (leðrháls) jiorstcinss.,

kögr, 188, 261, 202, 399, 400.
— J)órólfss. (voganefs) Jjrándars.,

orðlukárr, 268, 285.

Vcrmundr, ábóti á Helgafclli, 2.

— ^orgrímss. (goða) Kjallakss.,

mjói, 221, 329, 355, 366, 445,
463, 495.

Vcstarr Ketilss. (hængs), 281.
— jiórólfss. (blöðruskalla), á Eyri,

220, 328.

Vesteinn Vegcirss., 233, 234, 267,

. 496.
— Vcsteinss. Vegcirss., 231, 361,

367.

Vctrliði Sumarliðas., skáld, 431,448.

Vídal n, sjá GcirJónss. og Jón j?or-

kclss. Vídalín.

Viðkuðr Jónss., 1 13.

Víga-Baröi, sjá IJarði Guðmundars.
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Víga-Glúmr, sjá Glúmr Eyjólfss.

Víga-Maukr, sjá Haukr/)rmss.
Víga-Skúla, sjá Skúta Áskclss.

Viga-Sturla, sjá Sturla j)jóðrcliss.

Víga-Styrr, sjá Styrr jjorgrimss.

Vígbjóðr Böðmóðss., 221.

Vigdís Jónsd., 121.

— Qla'sd. (á Haukagili), 430.
— Olafsd. (fcilans) j^orsteinss. , á

Goddastöðum, 34 1 , 316, 318, 319.
— Sturlud. (í Hvammi) jpórðars.,

1 18.

— jiórisd. (þegjanda), 247.
— j)órólfsd. Eyjólfss., 74,644,690.

Vigfús Arnas. Magnúss., prestr á

Hofi, 54.

— Bjarnars. Ottarss., í Drápuhlíð,

330.
— Erlendss. Erlcndss.

,
hirðstjóri á

Hlíðarcnda, 37, 59, 80, 81, 660.
— Gíslas. (lögmanns) Hákonars. , í

Bræðratúngu, 51.

— Gunnstcinss. IJallss.
, 550, 563,

574, 575.
— Hclgas. Gíslas., frá Haga, 41,

122.
a— Ivarss., 537.

— Jónss., á Kalastöðum, 113.

— BunolfSSl, prestr í Klofa, 80.

— Sigurðars. (bjóðaskalla), hersir á

Vors, 210.
— Víga-Glúmss.Eyjólfss., 156,157,

166, 396, 102, 428, 487.
— j)orsteinss , bóndi i Dal, 51.

Viglundr ji>orgrimss. (prúða), væni,

195.

Vikarr Haraldss., konúngr, 227, 228,

266, 278, 286.

Vikínga-Kári, sjá Kári Ögmundars.
Vilborg Gíslad. (biskups) Jónss., 41.

— Gizurard. (hvíta) Teitss., 421.— Ósvaldsd. (konúnjis), 208, 238.
— j>órðard., I 12, I33.

Vilchin, sjá Vilhjálmr biskup.

Vilhjálmr, biskup í Skálholti, 2, 33,

31, 115, 119.

— Gaungu-ÍIrólfss., 275.
— kardináll, 552, 555, 601.
— Uoðbertss., Bastarðr, 275.

— Sæmundars. (i Odda) Jónss., 536.
Vilkin, sjá Vilhjálmr biskup.

Vinccns Lungc, höfuðsmaðr í Björgyin,
678.

Vöðu-Brandr, sjá Brandr jborkclss.

Vólu-Stcinn, sjá Steinn.
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Ingvarr, faðir Beru, 216, 315.

Yngvijdr, sjá Ingvejdn
Yri Gciimundard. ( hcljarskinns), 231,

353. 359, 360.

Yxna-ji>órir, sjá jiíórir.

þángbrandr, prcstr, 280, 409, 415,

416, 431, 432, 411, 498.

j)cngill mjögsiglandi, 100.

j)iðrandi Gcitiss. Lýtingss , 271.

— Kctilss. (þryms) jjiðrandas., 409,

498.

— Ketilss. (þryms) Jjóriss., 270-
272.
— Síðu- Hallss., 271, 276, 410,

411.

Jpjóðhildr Eyvindardóttir (austmanns),

259.

— Jörundard. Úlfss. (skjálga), 358.
— f)orkelsd. (fullspaks), 270.
— jþorkelsd. (mcinakrs), 329.

jjjóðólfr, or Hvini, 166.

— Arnórss., 166, 168.

jjjóðrckr Slcttu-Bjarnars. , 354, 355,

365.
— jbjóðrckss. Bjarnars., 365.

Jjóra, abbadís" á Stað, 2.— Auðunard. (skökuls) ,
mosháls,

210.
— Bjarnard. (í Ögii) Guðnas., 673.

— Bjarnard. próf. (á Setbcrgi), 619.

— Bjarnard. (i Vatnsfirði) ji>orlcifss.,

54, 673.
— frilla I^órðar Sturlus., 525.

— Guðmundard. (griss) Amundas.,

ýngii, 516.
— Helgad. (magra), 258.
— Hróaldsd. (jarls) Arinbjarnars.,

hlaðhönd, 316, 319, 491.
— Ólafsd. (feilans), 335, 316.

— Ólafsd. Jónss. , frá Hjarðarholli,

615-617.
— Siguiðard. (orms í auga), 250,

251.
— Stephánsd. (prests) Olafss., .650.

— Sveinsd. (klaustrhaldara) Torfas.,

648, 619.
—- Torlad. (prcsts) Jónss., 618,619.
— jjórisd. < þegjanda) , 216.

j)órálfr Skólmss., 163, 167, 169,281,
478.

j>órarinn, á Ökrum, 478, 479.
— Andréss., prestr, ofíicialis, 2.

— Álfss., rammi, 375.
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jpórarinn Grímkclss. Úlfss. (kráku),

korni, -19, 326.
— HalUteinss. (goða), 355, 357.
— Jónss. Sigmundars.

, 515, 518,
553.

— krókr, í Króksfirði, 352, 354,
357.
— loftúnga, 166, 168, 169.

— Nefjúirss., 431, 450, 453, 486,
500
— Olcifss. (hjalla), Bagabróðir, lög-

sögumaðr, 216, 288, 298, 309,

321, 322, 336, 316, 403, 495,
496.

— Sigurðars., biskup í Skálholti,

2, 33.

— Skcggias., 166, 168.

—- spaki, Lángdælagoðij 385, 491.— spaki, ýngri, 385.
— SteíTánss., 136.

— Vandráðss., prcstr, 557.
— jí>órðars. (gellis), fýlsenni, 252,

319-351, 354.
— "þóriss. (á Espihóli), 465.
—

- j)órólfss., svarti, JMáhliðíngr, 329,
33 1

.

— jjorvaldss. (króks), ofsi, 464,
465, 489, 500.

jpórarna ji>óroddsd. (hjálms), 252.
— jjrándard. ímjóbcins), 259.

j)orbergr, í Lángadal, 224, 332.— Árnas., 160.

— Bessas., 661.

ji>orbjörg Asgeirsd. (œðikolls), bekkjar-

bót, 377.
— Gilsd. (skciðancfs), knararbringa,

357, 358.
— Glúmsd., kolbrún, 465,— Grímkelsd. (goða), 310, 311,

495.
— Hclgad. (magra), hdfmasdl, 257,

258, 263.
— Ólafsd. (pá), digra, 329, 366.
— Sigurðard , á Kúlu, 26.

— Skeggjad., 369.

— Vigfúsd. (í Dal) ji>orstcinss., 54,

60, 116.

jjorbjörn, í Búðardal, 529.
— Arnórss., yxnamegn, 475, 476,

499, 595.
— bitra, 237.
— Böðmóðss. (úr Skut), loki, 357,

359.
— gaulvcrski, 328.

— hornklofi, skáld, 166, 167, 212,

213.
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J»orbjörn Ingimundars., prcstr, 655.
— jarlakappi, 23(3.

— laxakarl, 234, 287, 289.
—

> Ormarss., gaulvcrski, 328.
— Ormss. tmjóva), digri, 327, 328.
— fíjóðrckss., á Laugabóli, 230,

232, 236, 355, 365, 366, 462, 498.
— Jjórðars. Hjallas. , aungull, 219,

482, 484.
— ^þorkclss. (hersis í Súrnadal),

súrr, 298, 361-363, 495, 702.

Jiorbrandr, i Jökulsfjörðum, 463.
— Vcbrandss. , í Alptafirði, 224,

325, 331, 332, 334.
jiórdis, systir "þórarins spaka, 3S5.
— Bjarnad. Einarss., 19, 20, 42, 57.

— Brodd-Helgad., todda, 408.
~- EyjólTsd. (mókolls ýngra) Gíslas.,

41, 125.~ Gettisd. f>orstcinss., 118.— Gíslad. (f Haga) Filippuss., 40,

42, 63, 123, 124, 133.— Grímud., á Eyri, 465.
— Guðmundard. (ríka), 391, 407,

486.
— Hallsd. Olafss. (prests), 54.

— Ingimundard. (gamla), 247, 248,

381.
— Jónsd. Jjorbjarnars., í Odda, 43.

— Ólafsd. (fcilans), 346.
— Skcggjad. (Miðfjarðar-Skeggja),

371.— Snorrad. (goða) porgrímss., 452.

— Snorrad. Sturlus., 519, 520, 540.

541.
— |>orbjarnard. (súrs), 363, 496.
— fmrgrímsd., úr Miðfirði, 237, 241.

— iþórólfsd. Kvcldúlfss., 305, 494.

— Jjórólfsd. Skallagrímss., 356.

— Özurard. (keiliselgs), 276.

jjórðr, sonr Katrfnar Filippusd., 119,

— sonr Jjórdísar á Laungunesi, 465,
467.

.— Andréss. Sæmundars., 572, 627,

630.
— Atlas. Hásteinss., domi, 291 , 293.
— Bjarnars. (á Haugi), knappr, 252,

390.
— Iljarnars. (byrðusmjörs) Hró-

aldss., Höfða-ftórðr, 197, 224,

238, 239, 250, 252, 253, 350,

387, 388.
— Brandss. Einarss., prcstr í Hjarð-

arholti, 692.

— Böðvarss. f>órðars. , í Gör5um,

606, 513, 516.
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þórðr Filippuss. Gíslas., djákn, 119,
120.

— Gíslas. (í Haga) Filippuss., 119,
120.

— goddi, 341,342, 346, 348, 349.
— Glúmss. Geiras., sjá jbórðr Ing-

unnars.

— Guðmundars. Gíslas., lögmaðr,

75, 108, 1 13, 114,644,682,683.
— Guðmundars. Jónss., prcstr, 51.

— Hílncsíngr, 556, 557, 559.
— Hjaltas. jpórðars., (skálps), 249,

454.
— Hrappsson Bjarnarsonar (bunu),

skeggi, 200, 206, 208, 221, 238,

239, 253, 278, 275, 277, 278,

292, 294, 295, 304, 701.

— hreða, á Ósi, 195, 369-371.
—- íngunnars., 346, 356, 387, 442,

4í>5, 497.

— Jónss.
, prcstr í Stcinsholti, 79,

85, 113.

— Jónss. (prófasts) Guðmundars.,

prestr í Hítardal, 74, 693.
— Kolbcinss. , skáld , í Hitarnesi,

166, 167, 169, 427, 428, 432,

441, 448, 449, 457-459, 477-479,
499.
— Lambas., á Lambastöðum, 231,

359.— Marteinsson (biskups) Einarss.,

prcstr, 691.
— Narfas. Snorras., lögmaðr, 583,

592.
— Narfas. Snorras. (lögmanns), 538.
— Oddss. (hins rakka), gnúpa, 219,

262.— Ólafss., prcstr í Görðum, 55, 65.

— OlaTsson (fcilans) jjorslcinss.,

geilir, 192, 216, 224, 225, 233,

236, 252, 253, 278, 302, 322,

329, 332, 334, 335, 340, 341,

346-351, 367, 369, 489, 494-496.
— Sighvatss. Sturlus., kakali, 512,

530, 534, 538, 547-555, 557,

559, 560, 566, 568, 570, 571,

573, 581, 585, 592.
— Sighvatss. Sturlus.

,
krókr, 512,

538.
— Sigurðarson (í Haga) jiórðars.,

120, 121.

— Sjárckss., 166, 167, 169.

— skálpr, 249.
— Sturluson jjórðarsonar, 506,509-

514, 519, 520, 523-529, 532-

534, 538, 539, 582, 586.
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jpórðr Sturlus. (lögmanns) j?órðars.,

574, 575, 583, 586.— Úlfss., 118,

— Víkíngss., í Alviðru, 232, 256,

259, 362.
— ji)órðars., prestr á Höskuldsstöð-

um, 5.

— f>órðars. Sturlus. tyggi, 525, 529.

534.
— j)orkc!ss. (auðga), örvhönd, 156,

157, 232, 362.
— jjorláksson (biskups) Skúlasonar,

meistari, biskup í SkáJholti, 4,

34, 651.
— jí)orvaldss.(Vatnsfirðíngs)Snorras.,

520, 521.
— jSorvarðss. (úr Saurbæ), 572,

576, 586.— Özurars.
,
Freysgoði

, 261, 277,

279, 412.

jjorfmnr Arnórss., 476.
— jarl, 168.
— Kárss., í Háramarscy, 472, 473.
— Scl-f)órisá. Grímss., 218, 325,

326, 331, 333, 334.
— strángi, 217.
— jjórðars. (hesthöfða), karslcfni,

339, 367, 388.

jjorgautr Olafss., 647.

jiorgeirr, 180
— afráðskollr, 148.

— Nárðars., hörðski, 286.
!

— Eyríkss. (i Goðdölum), 388.

— Eyríkss. Starras. (Hólmgaungu-
Starrn), 253.

— Hallas., 510, 515.

— Hávarss., 326, 463-465, 467,

468, 473, 476, 498-500.
— Ofcigss., gollnir, 286.

— Otkclss., 418, 497.

— Tjörfas. ,
Ljósvctníngagoði

, 226,

260-262, 298, 302, 305, 349,

379, 401 , 403, 434, 486, 488,

489, 495, 497, 498.

— Vcslarss., 270, 271.

— ]>órðars. frállöfða, Bjarnars., 252.
— -jþórhaddss. Stcinss. (mjögsigl-

anda), 479.
— jjóriss. (Holta-jpóris), skorargcirr,

286, 436.
— Önundars. (trcfótar), 206, 237,

241, 303.

]?orgerðr Kgilsd., 179.

— Egilsd. (bónáa) Einarss., 52, 74.

— Egilsd. Skallagrímss., 320, 322,

342, 443, 461, 496, 509.
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jborgcrðr Eyríksd. Snjólfss., 75.— Glúmsd., 342, 420.
— Jónsd. (prcsts) Egilss., 20.
— Ketilbjarnard. (gamla), 293, 294.
— Kjarvalsd. (konúngs), 252.— kráka, 155.

— Oddsdóltir (prcsts) Halldórss. , í

Odda, 44.

— Sigmundard. Sighvatss. (rauða),

282, 283.
— Valþjófsd. Örlygss., 326.
— "þorbjarnard. (digra) 328.
— Ywsteinsd > 149.— j>orsteinsd. (rauðs) Olafss., 225,

340, 341, 343, 314, 373.

jjorgestr Steinsson (mjögsiglanda),

gamli, 221, 332, 334.

J^orgils, cr rcisti Skarflahorg, 373.
— Aras. Márss., á Rcykhólum, 21 7,

328, 358, 368, 467, 468, 476,

491.
— Aras. (fróða) ji>orgilss., 511.
— Böðvarss. j)órðars., skarði, 192,

543, 550, 556-561, 563-571,
581, 585, 596, 597, 627.

— Gclliss., 148.

— Haraldss. (hárfagra), 220.

— Höllus., 351, 861, 451.

— íngjaldss., 479.

— Kollas. jborgilss., ýngri, 358, 359.

— Mákss., 463.
— Oddas., á Reykhólum, 506, 510,

541.
— Oddas., á Staðarhóli, 351, 354,

360.
— Scl-j)óriss., 326.
— Snorras. Húnbogas., prestr, 157,

158, 512, 538.
— f)orbjarnars. (loka) Böðmóðss.,

cldri 357, 359.

— ^þórðars. (dofna), orrabcinsfóstri,

291, 292, 368, 421 -423, 495-497,
— jborfinnss. Scl-f)óriss., 219.
— (jporgilss. Ogmundars.?) 372.
— jjorstcinss. (hvíta) Ölviss., 266,

272.
— Ögmundars., 372, 373.

jíorgnýr, jarl á Gautlandi,- 390.

jjorgrímr Einarss.
,

trölli, 465, 467,

500.
— Gíslas. Snæbjamars., 41.

— Grímólfss. (aí Ögðum), 263.
— Hallormss., kornsárgoði, 248, 377,

378, 381.
— Kjailaksson, paungull, 852,

353.
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Jjorgrímr Kjallakss. Bjarnars. (aust-

ræna), goði, 217, 224, 302, 329-
331, 334, 335, 337, 34(5, 352,
361, 868, 496, 497.

— fjormóöss., orrabcinn, 291, 29.3,

424, 496.
— Jwrsteinsson (I^orskabíts), 333-

337, 341, 361, 363.— Önundars. (trcfólar), hærukollr,

234 , 241, 303 , 369 , 375 , 376,
495.

jiórliaddr Steinss. (mjögsiglanda), í

Uítardal, 479, 490, 491.

ji>órhalla Ásgrímsd. Elliða - Grímss.,

417, 419.

jiórhallr Ásgrímss. Elliða - Grímss.

,

283, 420, 477.
— Ýrars., 360.

jpórhildr Eyvindardóttir (austmanns),

255, 256.
— Helgad. (magra), 258.
— Jíórðardóltir (gellis), rjúpa, 224,

252, 350.
— j>orsleinsd. (rauðs) Olafss., 226.

jpórir^ lángafi Brands príors, 340.
— Ánss. (bogsveigis), háleggr, 240,

243, 284.
— Arnþórss., tottr, 563.

— Böðvarss.(Svína-Böðvars)Kaunss.,

konúngr, 276.
— erkibiskup, 515.
— Grímss. (gráfeldarmúla), 262.
— Grímsson Ingjaldss. , Scl-^órir,

197, 218, 219, 225, 325, 326,

360, 449, 500.
— Gunnlaugss. Hrólfss., 243-245.
— háfi, 276.
— Hámundarson, á Espihóli, 228,

258, 395, 465.
— Ilelgas. Valþjófss., 259, 486-

489, 499.

— Hrafiikelss.(rreysgoða),268,407.

— Hrafnkclss. (goða) Jjóriss., 268.
—. Ilróaldsson (jarls) Arinbjarnars.,

hcrsir, 214, 217, 218, 316, 494.
— hundr, 462.

— Hænsa-X^órir, 187, 306, 307,

309, 321, 323, 324, 437.
— íngimundars. (gamla), 377.
— íngjaldss. Hróaldss., 218.
— Kctilss. (brimils), sncpill, 243,

401.
— Kctilss. (flatncfs), 400, 414.

— munnr, 578.

— Oddss. (skrauta) Löðviss., Gull

-

Jórir, 230, 352-359.

Jíóiir rauðskcggr, 477.
— Rögnvaldss. (Mæra-jarls), J)cgj-

andi, 246, 247, 274, 275.
— Skeggjas. Böðólfss., \ Garði, 258,

263, 404, 470, 474, 475, 477,
480, 483.

— Slcigar-jiórir, 157.

— Stcingrímss., (á Fclli), 369.
— Svcinss., í Hcllisholtum, 79.
— Yxna-jbórir af Ögöurn, 197, 200,

201, 236, 240, 254, 264-266,
286, 287.

— |)iðrandi, 269.
— jjorfinnss. Sel- j?óriss., 326.
—

. j)orgcirss.(hörðska), Holta-Jjórir,

286.
— jborsteinss. Bárðars.

,
Icðrháls,

261, 399, 402.

j^orkatla, úr jbjrtrsárdal, 465.

— Gizurard. (Jivíta) Teitss., 418,

424.
— Kctilbjarnard. (gamla), 293, 294.
— Kollsd. (Dala-Kolls), 226.
— Ófeigsd. þórólfss. (faslhalda),

231.
— Snæbjarnard. Torfas., 645.

jporkell, í Sálpti, 472.
,— Ásgeirss. (kncifar) Oleifss. (hvíta),

286.
— Áskclss. (goða) Eyvindars., 401.
— Bergsvcinss., 1 12.

— Bjarnars. (Rauða-Bjarnar),LrcliII,

489, 490.
— Blund-Kctilss., Gcirss., 323.

— Eyjúlfsson ígrá) jíórðars., 340,

350, 351, 362, 101, 449-455,

457, 458, 480, 481, 497, 499,

500.
— Eyríkss. (í Goðdölum), 388.
— Eyvindars., 510.
— fullspakr, í Njarðvík, 270, 272,

273, 410, 491.

— Gciras., bróðir Glúms skálds, 401.
— Geiras., kanoki, 261.

— Geitiss. Lýtíngss., 266, 267, 303,

324, 394, 405-407, 409, 410,

486, 487, 489, 498.
— Gclliss., 338, 367.
— Gíslas., skáld, 427.
— Grimss. (kögrs), 365.

— Guðbjartss. Ásgrímss.
,

prcstr í

Laufási, 5.

— háfl, 447, 448, 457, 499.
— Hamarsliáld, 166, 168.

— Ketilss
(
þryms ý ngra) ]i>iðrandas.,

fullspakr, 270, 27J, 410.
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jjorkell Lcifss. (hcppna) Eyríkss., 465.— meinakr, 224, ;329.

— Qlarss., prestr í Reykholti, 121.

— Ólafss. (biskups) Gíslas.
, stipt-

prófastr, 7.

— prcstr, 48.

— silfri, á Hclgavatni, 381, 383.
— Skíöas. (gamlaj, víngnir, 389.
— jjjóstarss., 107.

— f)orbjarnars. (súrs), 496 #

— jbórðárs. (í Alviöru), auögi, 156,

157, 232, 336, 362.
— j)órðars. (gellis), kuggi, 350,

351, 369, 377.

— j)óröars., skalli, 166, 168, 169.

— X>orgcirss. (Ljósvetnínga - goða),

hákr, 402-401, 486-489, 499.
— jborgrímss. (kornsárgoöa), krafla,

187, 218, 302, 379-385, 471,
472, 495, 496, 499.

— j)óriss. (Sel-j>óris), 326.
— J>óriss. (snepils), svarti, 401-

403.
— jborlcifss. Eyjólfss., 41.

— jporstcinss. Ingólfss., máni, 206,

237, 298, 302-301, 310, 403,

430, 436, 496, 497.

jborlákr Ásgeirss. Vcstarss., 328, 333.
— Einarss. Sigvaldas. (lángalífs), á

Núpi, 56, 74, 81, 87, 612, 614,
647, 673, 675, 688-690, 698.— Jónss., 136.

— prcstr í Mýrdal, 85.

— Runólfss., biskup í Skálholti, ],

30, 151, 261, 286, 289, 507.
— Skúlas. Einarss., biskup á Hólum,

7, 51.

— j)órðarson (biskups) jborlákss.

,

skólamcislari, 651.
— jjórhallss., hinn hclgi, biskup í

Skálholti, I, 23, 25, 30, 31, 87,

154, 507-509, 567.
— j>orleifss. (bciskalda), 516, 529.

jborlaug Glúmsd. ( Viga-Glúms ), 396.
— Hjaltad. j>órðars. (skálps), 387.
— Hrafnsd. (lögsö'gumanns) , 285.
— j)óröard. ( frá Höfða), 250, 252.

jjorlcifr Ánss. Arnars. (hyrnu), hvala-

skúfr, 276.
— Asmundars. (á Hvoli) jiorleifss.,

58, 59.

— Arnas. Einarss. , í Vatnsfirði,

670, 672.

— Bjamars. (ríka) jporleifss., hirð-

stjóri, 57, 121, 122, 121, 660, 674.

j>or!eifr Bjarnars. jiorlcifss. (hirð-
stjóra), prcstr á Reykhólum, 57.

— Böövarss. (snæþrymu), miðlúngr,
276.

— Eggertss. (lögmanns) Hanness.,
699.

— Eyjólfss. (mókolls ýngra) Gíslas.,

41, 125.

— Eyríkss.
, prestr á Rrciðabólstað,

60, 67, 82, 83.

— Grímss. Pálss., á Möðruvöllum,
89, 699.

— jarlaskald, 369, 370, 389, 391,
392.

9

— Jónss., undir Múla, 56.— Káras. (Hörða-Kára), spaki, 254.— Kláuss. Eyjólfss., prcstrá Úlskál-
um, 24.

— Magnúss. (í Ögri) Jónss., sýslu-
maör, 56, 611, 701.

— Pálss. (á Skarðij Jónss., lögmaðr
á Skaiöi, 58, 82, 116.— Rauölcldars., 391, 392.— Skaptas. Jósefss., prófastr, 7.— T>jóstóirss., á Esjubcrgi, 305.— jwbrandss., kimbi, 339.

— jjóröars. liöövarss., í Görðum,
516, 532, 531, 539, 510, 518,
552, 551, 555, 557, 565, 573.— f)orkelss. (auðga), skúma, 156,
157, 163, 166, 232, 362.— j>orlákss. (hins auðga), beiskaldi,
516.

Eorleikr Hollas., 113, 444, 449, 452,
498, 500.

— fagri, 166.

]>ormóðr, dólturmaðr Ketilbjarnar hins
garnla, 293.

— Bersason, Kolbrúnarskáld
, 170,

180, 181, 189, 368, 463-467,
476, 198, 500.
— Hrciöss., 327.

— Brcsas., gamli, 295, 296, 305-
308.

— Indriöas., 488.

— Magnúss. (prests) Eyjólfss., 125,
126.

— Oddss., (hins rakka), goði, 219,
328.

— Olafss. (breiðs) Einarss., skapti,

231, 287-289, 305, 422.
— prcstr, 131.

— Torfas. (sýslumanns) Erlendss.,

sagnameistari, 2 1.

— Jpjóstarss., 356, 360.
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|>ormoðr ;þorkclss. (mána), allsherjar-

goði, 436.

fjórný Stórólfed. Yxna- jjóriss. , 265.

jjórodda Önundard. (breiðskeggs), 2 1 6,

307, 309.

]i>óroddr Bjarnais., 113, 136.

— Eyvindars., goði a Hjalla
,
263,

288, 303, 305, 311, 320, 319,

401, 421-423, 438, 495, 498.

— Oddss. (Túngu-Odds.),322,437.
— skattkaupandi, 338.

— Snorras. (goða), 339, 446, 450,

481, 482, 497.

J>óróirr Askss. (ómálga), 286.

— Bjarnars., bægiTólr, 224.

— blöðruskalli, 328.

— Eyjólfss., á Hjalla, 41, 52, 67,

74, 611, 662, 690.

— Eysteinss. (mcinfrets), refr, 226,

326.
,— Taðir Órcigs, 231.

— rasllialdi, 231.

— Kveldúirss., 201, 205, 212, 217,

245, 282, 290, 305, 312, 493,

491.
— Skallagrímss. Kvcldúirss.

,
210,

211-218, 290, 313, 315-317,

319, 320, 322, 323, 356.

— J>orsteinss. (skrora), smjör, 201,
258.

— ji>rándars. (gamla), voganer, 285.
— Ögmundars., kallaðr biskup, 61.

— Örnúlfss. (íiskrcka), mostrar-
skegg, 222-224, 226, 229, 230,

255, 295, 297, 298, 333-336,
355, 493.

jjórríðr Gizurard. (lögmanns) Hallss.,

512.
— Ormsd. Jónss., 510.
— Sturlad. Sighvatss., 551, 551.

jwrstcinn, í Auðsholti, 162.

— Taðir Bjama spaka, 288, 422,
423.

— Ásbjarnars., torfi, 267, 272.

— Asmundars. (hanulángs) , dró-

mundr, 375, 376, 475, 497.
— Böðvarss. (hvíta), 276.
— Egilss. Skallagrímss., 255, 320,

322, 321, 371, 437, 438, 456,

458, 495, 499.

— Gíslas., í Bœ, 219, 441, 445,

459, 461, 478, 498, 499.

— Gislas. Snæbjarnars., 41.

— Gnúpu-Bárðars., 260, 262.

— Gyðus., 118.

— Halldórss., 695.

MANNANÖFN.

j>orsleinn Hallss., prcstr, oríicialis, 5.

— Hallss. (Síðu-Halls), 276, 410-
412, 450, 489-491, 197.

— Hallstcinsson (goða) jjóróirss.,

surtr, 225, 226, 321, 330, 335,
336, 341, 355, 496.

— haugabrjótr, 286.
— Hclgas., ógæTa, 258.
— Hjálmss., 519.
— Hlcnnas. (gamla) Ormss., 402.
— höfði, hersir á Hörðalandi , 262.
— Ingimundars. (gamla) jjorstcinss.,

248, 377, 380, 381, 383, 381,
389, 401, 496.

— Ingóirss. Arnars., 206, 298, 303,
301. /

— Ivarss., 513.
— Jónss. , bóndi í Hvammi, 518,

551, 503.

— Jónss. Loptss., 30, 517.
— Kctilss. (fiílska), 280.
— Ketilss. (raums) Ormss., 212,

211, 216.

— Kuggas., sjá j)orslcinn Jporkclss.

— Magnúss. Bjarnars., sýslumaðr,

619.

— Magnúss. Vigfijss., 59.

— Ólarss. (hvíta), rauðr, 206, 220,

222, 223, 225, 226, 229, 256,

261, 273, 271, 279, 331, 310,
340, 493, 491.

— Rauðss. (ruggu), svörruðr, 250,
259, 282, 390, 392, 485.
— Sigmundarson Gnúpa - Bárðars.,

260.
— Skjöldóirss., 271.
— Snorras. Markúss., ábóti á Helga-

fclli, 2, 590-592.
— Slcinóirss. (lága) Hrólfss., búandi,

354..

— Styrss. (Víga-Styrs), 461.
— Torfas. (í Klofii) Jónss., 51.

— Torras. (prcsts) Jónss., 618.
— uxarótr, 195.

— J>o rgilss. jjorfinnss. , í Hafis-
fjarðarcy, 219, 326, 415, 499.

— j>orgnýss. (jarls), 390.
— J>orkelss. (kugga) ^órðars., 351,
376, 377, 453, 458, 163, 480,

181, 500.

— j>órólfss. (mostrarskcggs) Örn-
úirss., þorskabítr, 224, 329,331-
336, 316, 355, 491, 195.

— Ölviss. (tivftaj Ósvaldss. , hvíti,

197, 261-266, 272, 273, 280,

295, 302, 491.
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jjorstcinn Önuudars. (tréfótar), 200.

ííórunni á Gruntl, 9S.

— á Láungunesi, 400.
— Árnad., 019.
— Bjarnad. Torfas. (í Klofa), 54.

— Bjarnard. Gunnarss., 00.

— Daðad. (í Snóksdal) Guðmundars.,
092.

— Gnðmundard. (prests) Pálss., 050.

— Hannesd. (í Snóksdal) Bjarnars.,

50, 012, 093.

— Jdnso\ Vigfúss., ríka, 00, 700.

~ Kctilsd. (flatnefs), hyrna, 220,

222, 250, 257, 493.

— Ólafsd., 018.
— Pálsd. (prcsts) Guðmundars., 050.
— Pálsd. (prests) Ilögnas., 050.

— Skallagrímsd., 323.

— Torfad. (prcsls) Jónss., 048, 050.

_ jjórólfsd. Eyjólfss., 71.

— jborsteinsd. Sigmundars., 200.

J>orvaldr Asgeirss. (æðikolls), 241,

242, 377.
— Eysteinss., tintcinn, 375, 389.

— Gizurars. (lögmanns) Hallss., 37,

421, 510-519, 522, 527, 511.

— Halldórss. ( Garpsdalsgoða), 357,

442, 455, 497.

— Hjaltas. jbúrðars. (skálps), 219,

387, 454.

~— Kctilss. (þryms ýngra) Jíiðr-

andas., 271, 410.

— Koðránss., víðförli
, 195, 301,

319, 389, 430, 497.
— Ósvaldss. Rauðúlfss., 236/264-

200, 298.
— Ósvífrss., undir Fclli, 313,353.
— skiljandi, 382.
— Snorras. fibrðari.'ý Vatnsfirðíngr,

192, 500, 509, 514, 518-520,

520, 540, 511.

— tasaldi, 397.
— J>iðrandas. Kelilss; (þryms), 271.

— Jpórðars. Víkíngss., hvíti, 232,

302.
— jjóriss. (á Espihóli) Hámundars.,

krókr, 405.

J>orvarðr, 059. .

— úr Saurbæ, 580.

— auðgi, 512.
t— Böðvarss. (Spak-Böðvars), í Asi,

388, 430.
— Einarss. (prcsts) Snorras. , 091.
<—. Krlcndss. Krlcndss.

,
lögmaðr , á

Strönd, 37, 51, 59, 00.

Jjorvarðr Eyríkss. Loptss., 115.

— Loptsson (ríka) Gutlormss. , á

Möðruvöllum, 34-38, 53, 50, 59,

115, 072, 095, 090.
— X>órai inss. Jónss., 515, 553, 501 -

570, 572, 573, 582-585, 597,
59S, 027, 029, 031, 032, 030.
— jjorgeirss. Hallas., 515.
— jjórólfss. Eyjólfss. , á Rcykjum,

41, 52, 74.

jjórvc fjormóðard. (skapta), 288.

jjdrvtfr jjormóðard. (skapta), 288.

ji>ráinn Sigfúss. Sighvatss. (rauða),

282, 283, 315, 415, 410, 418-

420, 434, 497, 498.

— svartaþurs, 259.

jjrándr Bjarnars. Hrólfss. (frá Ám),
mjögsiglandi, 222, 234, 235, 255-
258, 288, 289.

— Haraldss. (hilditannar)
, gamli,

285.

— mjóbeinn, 230, 259.

jjrasi jjórólfss. (hornabrjóts), í Skóg-
um, 280.

jprúðr, sjá Jarðþrúðr.

— jporlcifsd. (sýslumanns)Magnúss.,
á Bliðarenda, 011, 701.

X>uríðr Ásbrandsd. (frá Kambi), 327,
328.

— Asgeirsd. (æðikolls), 377.
— Auðunard. (stota), 328.
— Barkard. (digra), að Fróðá, 338.
— Bjarnard. (í Vatnsíirði) J>orleifss.,

55.

— Egilsd. (bónda) Einarss., 52, 74.

— Einarsd., stóra, 17.

— Eiuarsd. |>i)rleifss.,G50,G70, 074.— Eyvindardóttir (austmanns), 255,
256.

— Gunnlaugsd. (ormslúngu) Hró-
mundars., dylia, 217, 307.
— Hallstcinsd. (goða), 355, 350.
— Ketilbjarnard. (gamla), 293.
-- Oddsd. (Túngu-Odds), 307, 309,

310.
— Ólafsd. (pá), 401.
— Snorradóttir (goða) jporgrímss.,

spaka, 203, 328, 337, 444, 445,
491, 500.

— sundafyllir, 232, 298.
— Sæmundard., 053, 059.
— Valþjófsd. (gamla) Örlygss., 308.

— j)órðardóttir (skcggjaj Hrappss.,

208, 253, 291.
— Dorfinnsd. I>óriss., 325.

(51)



744 REGISTR VFIR MANNANÖFN.

JEvarr J>orgeirss. Vcstarss.
,

gamli,

239, 219, 270-272, 382, 385,

410.

Ögmundr, bryli í Skálholti, 69.

— danskjj 252.
— dytlr, 398.

— Hclgas. (í Kirkjubæ), 555.

— Kórmakss., 371, 372.

— Pálss. Guðmundars.
, biskup í

SkalholLi, 3, 17, 25-27, 41, 42,

49, 57, 00-69, 72, 73, 75-77,

79-81, 83, 84, 8G-88, 105, J17,

122-121, 126, 128, 133, 131,

640, 641, 613, 644, 651, 652,

655-659, 662-665, 670, 675-
680, 682, 690, 691.

— Stcinss. (Völu-Stcins), 232.

— J)órisson (háleggs) Ánss., akra-

spillir, 210
%
243.

— J>orkelss. Asgeirss. (kneifar), 286.
— f>orvarðss., sneis, 515.

Ölkofri, 487, 489.

Ölmóðr Hörða- Káras., hinn gamli,

254.

Ölver Einarss. Snjallss., barnakarl,

197, 200, 201, 229-231, 231,

235, 258, 264, 265, 278, 286-
289, 292, 305, 391, 491.

— Hásteinss. Atlas. (jarls), 291.

— Káras.(Berðlu-Kára), hnúfa,201,

212, 290.

— Osvaldss. Yxna - jjóriss.
,

hvíti,

264, 265.

Öndótt Einarsd. Snjallss., 258, 286,

289.
—

- Hrólfsdóttir, 354.

Öndóttr, faðir Spak-Röðvars., 388.

— Erlíngss. (knýtis), kráka, 197,

235, 255, 257, 258, 289, 293,

494.

Önundr, Bcrg-Önundr, 319, 495.

— Ilróarss., bildr, 282, 283, 291,

293, 294.

— Óreigss. (burlufólar), trefótr, 187,

197, 199, 206, 222, 229, 232,

234-237, 239-242, 251, 257,

258, 287-289, 293, 303, 368,

373, 375-377, 423, 494.

— sjóni, á Ánabrekku, 328, 372,

374.
— Svíakonúngr, 500.

— Úlfarss., breiðskeggr, 216, 306,
307.

— Víkíngss., 232.

Örlygr Hrappss. Bjarnars. (bunu),
gamli, 206-208, 216, 231, 245,

256, 277, 278, 291-296, 305-
308, 359, 436, 494.

Örn, í Vælugcrði, 356.
— Björnólfss., 202.

— frændi Geirmundar heljarskinns,

353.

— Gcirmundars. (hcljarskinnsj, 353.
— þóriss. (konúngs), hyrna, 276.

Örnúlfr fiskrcki. 355.
Orum, sjá Malcna Orum.
— assistent, 650.

Örvar-Oddr, sjá Oddr.
Özurr Asbjamars. Bjarnars. (Hcyj-

ángrs), 277-279, 412.
— Brynjólfss. (gamla) Jjorgcirss.,

267, 271.
— Eyvindars. jjorgrímss., 320, 423.
— Hrollaugss., Rögnvaldss. (jarls)

kciliselgr, 276, 411.
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Aðalvík, 231.

Agðir, 196-198, 200, 221, 226-231,

234, 239, 240, 242, 255, 260,

263-265, 286, 287, 289, 371,

404.
Akbrautarholt, 53.

Akrafjall, 86.

Akrancs, 295, 305, 308, 513.
Akrar a Mýrum, 478.
Akr, 329, 537.

Akrey, 528.

Álaborg, 148.

Álmdalir a Hálogalandi, 265.
Álptafjörðr, í Austfjörðum, 276.
— við Brciðafjörð, 219, 224, 325,

329, 331, 334, 338, 339, 367,
444, 482.

Álptamýri, 57, 645, 647.
Álptanes a JVlýrum, 575.
— á Suðrnesjum, 17, 18, 26, 47,

65, 86, 103, 114, 135, 356.
Álptavatn, 655.

Álptavcr, sjá Ver.

Altona, 698.

Alviðra, 157, 232, 361, 362.

fat) Ám í Gautlandi, 255, 257, 258.

Ámótsvað, 557, 559.
Ánabrekka, 374.

Andakílsá, 108, 216.

Andrésslaðir (= Öndólfstaðir?), 131.

Apavatn, 531, 535.

Ármót, stóra, 649.

Arnanes, 75.

Arnarbæli, 41, 48, 52, 85, 110,517.
Arnardalr, 648.

Arnarfjörðr, 26, 207, 231, 361,573,
644, 673.

Arnarholt í Túngum, 111.

Arnarncs í Dýraíirði, 127.

Arnarstakksheiði, 433.

Arnarstapi, 82.

Arnarvatnsheiði, 477, 481, 483, 500.

Arnbjargarlaíkr, 216.

Árncs, 237, 263, 303, 369, 495.

Árncs-sýsla, 114, 197, 201, 219,

229, 235, 258, 269, 286, 289,

290, 292, 295, 297, 421, 431,

432, 630, 649.

Árncs-þíng, = Árnes-sýsla.

Ás í Borgaríirði, 371.
— í Hollum, 82, J09, 701.
— í Skagafirði, 130,388, 430,481,

489.

Ascolina, sjá Osló.

Ásgarðr, 692.

Asgcirsá, 242, 377, 389, 491.

Ásláksstaðir, 667.

Atlastaðir í Aðalvík, 126.

Atley á Fjölum, 317, 494.

Auðkúla í Arnarfirði, sjá Kúla.

Auðsholt, 49, 71, 112, 162.

Auðunarstaðir í Viðidal, 242.

Aunglcy á Hálogalandi, 378.

Austfirðir, 2, 54, 59, 75, 108, 113,

115, 195, 196, 198-200, 263,

270, 279, 280, 297, 302, 404,

431, 553, 564, 582, 674, 675,

682.

Austrhlíð, 109.

Austrvcgr, 240.

Bakkarholt, 75.

Bakki, sjá Eyrarbakki.

— á Ströndum, 129.

— í Svarfaðardal, 130.

Balaströnd i Sogni, 207.
Baldjökull, 477.

Ballará, 309.
Bárðardalr, 262, 480, 481.

Barðastrandar-sýsla, 122, 123, 133,

229, 230, 700.

Barðaströnd, 24, 40, 46, 47, 82,

110, 113, 122, 133, 134, 201,

230, 360, 432.

Barkarstaðir, 129.

Barrcyjar, 234, 287.

Bárugscyri, sjá Báruhaugseyri.

Báruhaugseyri, 660.

Bátscndar, 46.

Beighálsstaðir, 32.

Bergálfsstaðir, sjá Beighálsstaðir.

Bcrgvað, 109.

Bergþórshvoll, 417, 420, 496.

Bersastaðir, 410.

Bcruvik, 326, 327.
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Bessastaðir á Álptancsi
, 15, 89, 55,

61, 68, 72, 73, 95, 97, 98, 106,

110, 126, 128-130, 135, 532,

658-662, 665, 667, 692.

Bíldudalr, 121, 123, 126.

Birnistaðir, sjá Bjarnastaðir á Vcst-

fjörðum.

Biskupstúngur, 47, 62, 89, 102, 104,

111, 292, 293, 432.
Bitra, 237, 365, 446, 499.

Biþynía, 146.

Bjarg í Miðíírði, 129, 376, 379, 472,

474, 475, 480, 499.

Bjarghóll, 129.

Bjargtángar, 227.

Bjarmaland, 228, 313, 316, 372,

375, 387, 425, 494.

Bjarnancs í Hornaíirði, 16, 34, 89,

105.

Bjarnarfj örðr, 311, 368.

Bjarnarhöfn, 224, 226, 329, 361,

528, 532.
Bjamarnes í Stranda-sýslu, 129.

Bjarnastaðir í Saurbæ í Dölum, 569.

— í Selvogi, 39, 86, 108.

— (= Birnislaðir?) á Vcstfjörðum,

127.

Bjarncyjar, 540.

Björgvin í Norvejii, 33, 34, 523, 577,

594, 597, 615, 622, 625, 677,

678.
Björk, 114.

Bláland, 608.

Bláskógahciði, 535, 558, 564.

Blöndudalr, 247.

Blönduhlíð, 537.
Bóknafjörðr í Norvcgi, 223.

Bolavcllir, 659.

Bólsland, 111.

Bólstaðarhlíð, 60.

Bolúngarvík, sjá Buðlúngarvík.

Borg í Grímsncsi, 48.

— á Mýrum, 215, 302, 309, 311,

316, 318, 320-322, 321, 362,

374, 437, 438, 456, 458, 491,

496, 497, 499, 513, 528, 534.

— litla, 130.

— stóra, 130.

Borgarfjörðr, 25, 52, 105, 122, 127,

132, 196, 199, 200, 208, 216,

219, 247, 301, 305-307, 309-

311, 321, 324, 330, 340, 359,

370-372, 383, 437, 440, 441,

445, 456, 461, 475, 477, 478,

481, 489, 493, 498, 513, 518,

531, 532, 534, 535, 537, 543,

STAÐANÖFN.

544, 548, 552, 554, 556, 559,

560, 564, 569, 571-575, 581,
585, 630.

Borgundarhólmr, 426.

Botn í Hvalfirði, 126, 311.
— í Patrcksfirði, 120.

Brattabrckka, 537.

Braltahlíð á Grænlandi, 465.

Brautarholt, 38.

Brautartúnga, 132.

Brávöllr, 209, 227, 228, 251, 285.
Brciðabólstaðr í FljÖtshlið, 18, 19,

30, 41, 60, 61, 63, 67, 75, 89,

90, 110, 113, 516, 517, 526,

648, 656, 690.
— i llcykjadal, 306, 311.

Breiðamýri, 131.

Breiðavík, 459.

Brciðifjörðr, 24, 124, 157, 192, 200,

201, 208, 219, 222-224, 226,

230 , 23 1 , 235 , 238 , 248
, 255,

256, 273, 297, 300, 323, 335,

338, 340, 348, 350, 351
, 355,

362, 367, 368, 416, 432, 480,
493, 526, 550, 575.

Brekka í Borgarlirði, 132.

— á Sandi, 127.

— á Ströndum, 130.

Brckkur, 49.

Brckkutún, 36.

Brcnna í Borgarfirði, 132.

Brcnneyjar, 457.

BrennistaÖir, 619.

Brimncsvellir, 651.
Brjánslækr, 122.

Brokcy, 226.

Brúará, 42, 64, 70, 73, 79, 103.

Brúarrcykir, 127.

Brunanborg á Englandi, 317, 494.

Brúnastaðir, 66, 1 12.

Búðardalr, 529.

Buðlúngarvík, 57, 58.

Búlkarúm í Norvegi, 359.
Búrfcll, 128, 132.

Búslaðir, 99.

Buslarfcll, 54, 60.

Bæjarfjörur, 47.

Bær, sjá Gaulv erjabær.

— í Borgarfirði, 516,531, 510,544,
565.

— á Kauðasandi, 40, 42, 63, 82,

110, 118, 123, 129, 672, 699,
700, 701.

Böðmóðsstaðavað, 103.

Böðvarsdalr, 188, 266, 394, 405-
409, 497.
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Daðastaðir, 131.

Dagvcrðarncs, 30, 576.

Dala-sýsla, 24, 230, 671', 700.

Dalr í Rángárjlngi, 64, 59, (50, 81,

83, 91, 113, 116, 285.

Dalsdalr, 647.
Danapollr, 39.

Danavirki, 830, 426, 496.

Danmörk
, 28, 34, 45, 50, 62, 72,

76, 114, 148, 165, 169, 170, 171,

180, 215, 314, 315, 317, 341,

402, 425, 428, 439, 448, 450,

462, 482, 494, 495, 497, 499,

500, 5*3, 580, 600, 606, 622,

665, 680, 684, 691.
Dcildará, 250.

Deildarhjalli, 378, 495.

Dímunarvógr, 352.

Díngancs, 441.

Djúpidalr, 402.

Djúpiljörðr, 358.

Dragseiði, 149.

Díáógar, 236.
Drángcy, 249, 480-483, 500.

Drápuhlíð, 330.
Dumbshaf, 199.

Dýllin á Irlandi, 186, 221, 251, 263,

318, 427, 138, 439, 494.

Dýraljórðr, 40, 56, 87, 118, 156,

157, 232, 233, 336, 361, 367,

496, 702.
Dyrastaðir, 127.

Dyrhólmaós, 433.

Dyrhólmr (= Dyrhólmar), 476.

Efri-Múli, sjá Múli.

Egilsslaðir, 130.

Einarsboði, 330.

Einarshöfn, 80.

Einarsncs, 649, 693.

Elliðaár, 292.

Elliðaey, 229.
Elliðavatn, 292.

Elliði, 374.

Eltham á Englandi, 12, 13.

Engey, 81.

England, 2, 3, 6, 10-13, 88, 146,

148, 169, 170, 186, 208. 210,

22 1 , 238 , 239 , 265 , 278 , 295,

305, 315, 317-319, 366, 391,

436, 438, 439, 447-449, 457,

466, 472, 473, 494, 195, 498,
499, 691.

Esja, 86, 207.

Esjubcrg, 207, 208, 216, 305, 650.

Espihóll, 395, 465, 648.

Eydalir, sjá Ueydalir.

Eyðár í Austfjörðum, 115.

Eyjndalsá, 480.

Éyjafjöll, 122, 284, 285, 527.

Eyjarjörðr, 16,39, 99, 115, 197,200,

220, 222, 231, 235, 236, 238,

239, 248, 255, 256, 258-260,

265, 273, 274, 293, 298, 300,

386, 392, 393, 396, 399, 400,

403, 406, 431 , 468, 484, 485,

510, 512, 515, 518, 520, 531,

546, 547, 549, 551, 554, 556,

562, 564, 566, 569, 570, 585, 598.

Eyjaparlr (= partr úr Eyjum á

Ströndum), 129.

Eyjarvað, 80.

Eyjasandr, 433, 434.

Eyrarbakki, 39, 66, 79, 108, 111,

114, 117.

Eyrarsund, 606.

Eyri í Díldudal, 121, 123.

— í Eyrarsveit(= Hallbjarnarcyri),

224, 226, 328, 331, 333, 351,

366, 446, 465, 491, 528, 533,

534, 535, 539, 560, 573.
— í Scyðislirði, 113.

— á Ströndum, 129.

Eyvindarhólar, 650.

Fagranes, 563, 564, 648.

Eagraskógarrjall, 478, 500.

Fagridalr, 230.

Fagurcy, 532, 550, 584, 586, 692.

Faxaflói, 201.

Fcll í Kolláfirði, 368, 665.

Fcllsfjall, 111.

Fcllsströnd, 351, 352, 585.

Finnhogastaðir, 129.

Firðir í Norvegi, 197,204,205,209,
211-214, 217, 313, 493.

Fjalir í Norvegi, 197, 202.

Fjall, 41, 54, 92.

Fjarðarhorn, 127.

Flagbjarnarholt, 83.

Flatatúnga, 526.

Flaley á Brciðaíiröi, 26, 32, 57, 118,

124, 259.

Flatcyjardalr, 379.

Flcnsborg, 698.

Fljótsdalr, 269, 271, 406.

Fljótshlíð, 18, 30, 31, 41, 75, 86,

281-283, 293, 414, 495.

Fljólshvcríi, 262.

Fljótstúnga, 127.

Flói, 39, 66, 104, 111-114 , 132,

133, 659.
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Flókadalr, 254.
Flugumýri, 545, 546, 560-563, 565,

569, 586.

Fnjóskadalr, 401.
Folaldavad, 42.

Fornistöðull, 91, 92.

Fornubúðir, 40, 43, 46.

Forsæludalr, 130.

Fossá, 32.

Fossárdalr, 32.

Fossárskógar, 413, 498.

Fossferja, 80, 111.

Frakkland, 146, 274, 275.

Fróðá, 328, 338, 339, 498.

Fýrisvellir, 249, 338, 387.

Færeyjar, 33, 170, 200, 223, 287,
581.

Gálmatjörn, 81.

Galtafell, 43.

Galtardalstúnga, 512.

Galtarholt í Borgarfirði, 132.

Garðar á Akranesi, 507, 513, 516,
532, 534, 539, 548, 552, 690.

— áÁlptanesi, 17, 18, 26, 47, 55,

65, 67, 74, 82, 86, 97, 98, 105,

115, 135, 649, 661-663.
— á Grænlandi, 58.

Garðaríki, 250, 450
r , 457.

Garðarshúlmr, sjá ísland, 200, 201.
Garðshorn, 130.

Garðstaðir, 657.

Garður í Kelduhverfi, 263, 401.

Garpsdalr, 497, 538, 550.
Gartar í Norvcgi, 473.

Gásir, 523, 556.

Gaular í Sogni, 202, 240, 290, 328.
Gaulvcrjabær, 19, 59, 82, 87, 102,

101, 107, 112, 113, 133, 328,
646, 648, 653, 654, 669, 683,
689, 698.

Gaunguskarð, 666.
Gaulelfr, 618.

Gautland, 212, 255, 310, 353, 356,
381, 390, 425, 428, 457, 498.

Gautlönd, 131.

Gciradalr, 387.

Gcirhólmr, 311.

Gcirmundarstaðir, 353.

Gcilabcrg ,51.
Geitishamrar í Norvcgi, 267.

Geitkjörr, 603.

Geitland, 308.

Geítlandsjökull, 308, 479.

Geldíngaholt, 554, 555, 564.

Gerðar, 132.

Gerðhamrar, 127.

Gcststaðir, 127.

Giljá, 130.

Gillastaðir, 520.

Gilsbakki, 56, 92, 108, 131.

Gilsfjörðr, 122, 123, 227, 520.

Gislholtsvatn, 48.

Gjábakki, 65.

Gjögr, 127.

Glaumbær, 15.

Glaumstaðir, 126.

Glcrá, 569.

Glcrárskógar, 525.

Glúmstaðir, sjá Glaumstaðir.

Glymstcinn, 605.

Gnúpar, 262.

Gnúpudalr, 262.

Gnúpufell, 258, 259, 346, 392, 394,
399.

Gnúpufellsá, 393, 484.

Goðaskógr, 489.

Goðdalir, 208, 219, 253, 254, 291,

304, 385, 388.

Goddastaðir, 341, 342, 348.

Goðmar, 428, 497.

Gottorp, 684.

Grafarbakki, 67, 69.

Grafníngr, 101, 133.

Grenjaðarstaðr, 5, 182, 556, 685.

Grettisoddi, 478.

Grikkland, 378.

Grímarsstaðir, 324.

Grímsá, 216.

Grímscy fyrir Eyjaíirði
, 218, 518,

523.
— á Stcingrímsíirði, 218.

Grímsmið, 218.

Grímsncs, 43, 48, 64, 66, 68, 109,

292, 293, 431, 432, 665.

Grímsvötn, 218, 481.

Grindavík, 46, 67, 79, 86, 106, 658,

691.

Grindavíkrrjöll, 86.

Grjót, 127.

Grjótá, 250.

Grjótvallarmúli, 230.

Grund í Eyjatirði, 39, 98, 115, 512,

547, 553, 551, 570, 571, 685.

— í Húnaþíngi, 217.

Grænland, 46, 58, 188, 189, 226,

234, 237, 265, 324, 332, 337-

339, 367, 368, 421, 122, 464-

467, 497, 500.

Gröf, 127, 130.

Guðbrandsdalir í Norvcgi, 211.
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Gufudalr, 24, 56, 359, G90.
Gufufitjar, 467.

Gufunes, 359, 666.

Gufuskálar, ]32, 359.

Gullbringu-sýsla, 132, 208.

Gunnbjarnarsker, 231,324,368, 497.

Gultormshagi, 20.

Gvcndareyjar, 226.

Haðaland í Norvegi, 211.

Haddingjadalr, 197, 218, 253, 360,

368, 401.

Háeyri, 102.

Haffjarðará, 478.

Hafnarfjarðargrandi, 108.

Hafnarfjörðr, 40, 43, 45, 55, 86, 109.

Ilarrsfjarðarey, 219, 115, 499.

Hafrsfjörðr, 167, 198,201,205,210-
215, 221, 228, 229, 231, 211-

246, 257, 274, 290, 297, 368,
493.

Hafstcinsslaðir, 572.

Hagalcira, 48.

Hagavaðall, 122.

llagi á Barðaslrönd, 19, 21, 40-42,

82, 110, 113, 115, 118-122, 121,

126, 133, 134, 693, 700.

Haholt, 39.

Hákonarhclla í Norvcgi, 278.

líalland, 600, 602, 603, 605.

Hallbjarnarstaðir, 131.

llallbjarnarvörður, 294, 558.

Halldórsstaðir, 131.
|

HaUfreðargata, 407.

llallfrcðarstaðir, 407.

Hallkclsstaðir, 127.

Hallshólar, 81.

Hálogaland, 186, 196,211,213,215,
232, 238, 213, 259, 260, 262,

264, 265, 268, 280, 281, 313,

331-333, 359, 378, 402, 407,
472.

Háls (= Há\sar'0 í ttorgarlirði, 132.— í Fnjóskadal, 515.

Hálsar í Hornafirði, 108.

Hálsar í Rángár þíngi, 61.

Hamar í Borgaríirði, 127.

— (Litli-Hamar), 130.

Hamarsholt, 43.

Hamborg, 57, 85, 675, 679, 680,
697-700.

Hamraendar, 648.

Hamrar, 70, 80, 86, 90, 102, 104,

109, 666.

Hanakambr, 397.

Háramarscy í Norvcgi, 472.

Haugr í Norvegi, 252, 390.
líaugsnes, 530, 551, 552.
Haukaberg, 123, 125.

Haukadalr, I, 68, 104, 128, 134,

226, 289, 398, 432, 455, 498,
500, 506.

Haukadalsskarð, 550.

Haukagil, 127, 382, 430, 497.
Haukatúngur, 127.

Hefni í Norvegi, 243.

Hcggstaðir, 128, 132.

Hcprancs, 430.

Heiðabýr, 426.

Hciðmörk í Norvcgi, 211.

Hekla, 28, 36, 44, 45, 53, 64, 101,
676.

Hclgafell í Mosfcllssveil, 132.

— í Snæfellsncs-sýslu
, 2, 21, 50,

93, 114, 188, 302, 335-338,
358, 361, 432, 441-446, 452,
455, 495, 497, 533, 557, 590, 674.— (fjall), 207, 333.

Helgaslaðir, 45.

Hclla, 557.

Hellisheiði, 72.

Hcllisholt, 79.

Hcllishraun, 327.

Helliskot, 132.

Hcllisskarð, 659.

Herdísarvík, 52, 100.

Hcrðubrcið, 44.

Hergilsey, 361, 496.

Hersey (= Hjörtsey á Mýrum), 54.
Hcstr i Borgarlirði, 132.

Heydalir, 410, 619.

Heyncs, 105.

Hísargafl, 203, 493.
Hítará, 431, 478.

Hítardalr, 18, 26, 28, 30, 37, 67, 74,

90, 108, U3, 131, 479, 516,
564, 568, 569, 573, 585, 6I8

3

662, 693.

Hítarncs, 432, 459, 477, 692.
Hjallahverfi, 110.

Hjallanes, 53.

Hjalli í Ölfusi, 17, 27, 41, 60, 72-

74, 110, 263, 288, 305, 320
401, 422, 423, 438, 477, 498Í

614, 659, 662-664.
Hjaltadalr, 249, 250.

Hjarðardolr í Dýrafirði, 645.
— i Ömindarfirði, 127.

Hjarðarholt, 83, 88, 155, 320, 312

358, 417, 443, 480, 512, 542
513, 092.

Iljarðarncshólmavað, 102.
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Hjörleifshöfði, 205, 493.
Hjörlsey, sjá Hcrscy.

Hjörángavogr, 427, 428.
Hlaöir í Norvcgi, 372, 425, 438.
Hlciörargarðr, 401.

Hlíð, 180.

Hlíöarcndi í Fljótshlíð, 31, 37, 40,

59, 62, 81 , 86, 87, 271, 281-
284, 413, 414, 417, 418, 425,

495, 496, 644, 696, 701.
Hnör, 74.
Hof j Álptafirði, 276.
— í Goödölum, 249.
—

í Hjaltadal, 249.
— á Höfðaslrönd, 249, 388.
— a Kjalarnesi, 207, 304.— á Kángárvöllum, II, 74, 281,

285.— í Svarfaöardal, 259.
— í Vatnsdal, 247,383.
— í Vopnaíirði, 54, 265-267, 272.

Hofstaðir í Miklaholts hrcpp, 50.

— í Kcykjadal í Borgorfir&i, 308.
— í ^orskafiröi, 355, 356.

— á jjórsncsi, í Hclgafeilssveit, 335.

HólafjaH, 18.

Hólar, sjá Hrcpphólar.

— í Grímsnesi, 68.

— í Iljaltadal, 2-4, 6, 8, 11, 12,

26, 28, 34, 90-92, 96, 100, 135,

141 , 154 , 163, 512, 514, 515,

523, 552, 559, 562, 565, 658,

659, 700.

Hóll í INIdudal, 121, 126.

— í Ijolúngarvík (e. lhiðh'mgarvík),

57, 58, 113, 701.
— í Botgarfirði, 132.

Holland, 678.

Hólrnar í Múlasýslu, 650.

Hólmr í Gunbríngu-sýslu, 132.

— í Hitardal, 477.
— í Norvegi, 32.

Holt á Uarðaströnd, 125.

— undir Eyjafjöllum, 40, 60, 67,

82, 102, 113, 122.— í Svarfaðaidal, 130.

— í Önundarfirði, 644.

Holtaslaðir, 58.

Horn í Arnaríiröi, 127.

— við Austfjörðu, 200.

— á Hornströndum, 233, 234. 368.

Hornafjörðr, 24, 34, 108, 200.

Hornstrandir, 226.

Hramahjörg, 647.

Hrafnagjá, 50, 111.

Hrafnagil, 570.

STAÐANÖFN.

Hrafnista, 209.

Hrafnkclsdalr, 268.

Hrafnkclsstaðir, 79, 408.

Hrafnseyrarhciði, 644.

Hrafnscyri, 56, 81, 112, 121, 646,

673.

Hrafnstaðir, 130.

Hrafnstóptir, 281.

Hrappscy, 330, 543, 640, 649.

Hrappslaðir í Laxárdal, 335.

Hraun í Arnes-sýslu, 38, 53, 64,

79, 675.
— í Giindavík, 86.

Hraundalr, 478.

Hraungerði, 43,60,66, 101, 131, 133.

Hraunsás, 308.

Hraunsfjdfðr, 238.

Hreiðr, 53.
t

Hreppa'r i Árncs-sýslu, 25, 39, 66,

218, 286, 289.

Hrcpphólar, 16-20, 25, 42, 57, 101,

102, 111, 113, 655, 659, 662.

Hríngaríki í Norvegi, 211, 270.
Hríngmarahciði, 447, 499.

Hrisakot, 132.

Hrísar, 131.

Hrísalcigr, 393, 395-399, 401, 497.

Hrosshagi, 37, 92.

Hrosshylr, 79.

Hrunamannahrcppr, 43, 110, 111.

Hruni í Árncs-sýslu, 19, 43,71,82,
102, 103, 107, 112, 113, 516,

665, 666, 690.

H rú l a fj a rð a rá , 585

.

Hrútafjarðarháls, 473.

Hrútafjörðr, 216, 235,237,217,377,
475, 560, 665.

Humbra, 447.

Húnailói, 549-551.
Ilúnavatns-sýsla, 200, 239, 212, 247,

375, 379, 384, 386, 389, 484.

Hurðarbak, 128, 132.

Húsa\ík, 200, 260, 493.

Húsalóptir, 112.

Hvalfjarðarströnd, 132.

Hvairjörðr, 17, 126, 208.

Hvallátrar, 124.

Hvalsá, 130.

Hvalscyri, 232, 298, 360.

Hvalsncs, 132.

Hvammr í líorgarlirði, 127.

— í Hvammssvcit, 23, 193, 225,

236, 256, 329, 335, 340, 343,

314, 349-351, 391,509-511,513,
523, 525-528, 531, 534, 537,

548, 587, 589, 692.
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Hvammr í Kjós, 61, 56.

— á Ströndum, 130.

— í Vatnsdal, 252.

Hvammsfjörðr, 226, 330, 340.

Hvannavcllir = Bolavellir.

Hvanneyri, 75, 247.

Mvarfsdalr, 529.

Hvini í Norvegi, 166, 289.

Hvinisfjörðr, 255.

Hvítá í Árncs-sýslu, 47.

— í Borgarlirði, 127, 208, 216,

308, 309, 437, 475, 476, 522, 557.

Hvítanes, 435.

Hvítárbrú, 544-546.

Hvítársíða, 216.

HvUárvcllir, 128, 132, 317.

Hvítramannaland, 354, 358, 367, 468.

Hvítstaðir, 467.

Hvolhreppr, 109.

Hvoll, 58, 59, 67, 82, 113, 554.

Hyrníngsstaðir, 356.

H»U, 38, 51, 112.

Höfðahólar, 556.

Höíðaströnd, 249.

Höföi, 400.

Höll, 330.

Hörðaland, 195, 197, 201,214,254,
255, 260, 262, 278, 313, 430, 498-

Hörgárdalr, 397, 551, 562.

Höskuldsstaðir, 5.

Indriðastaðir, 311.

íngjaldssandr, 232, 365, 498.

Íngúlfsfjörðr, 129, 236.

íngölfshöfði, 205, 493.

íngunnarstaðir, 127.

íngvcldarstaðir, 131.

Innri-Hólmr, 308, 700, 701.

íragcrði, 36.

írland, 185, 197,203,205,207,219-
221, 231, 238, 239, 251, 268,

255, 278, 287, 288, 295, 305,

318, 330, 342, 359, 372, 373,

375, 421, 425-427, 436, 490,

, 493, 496.

Isafjarðar-sýsla, 229, 644, 656, 673,

, 700.

Isafjörðr, 200, 201 , 232, 233, 329,

365-367, 476, 500, 54 1 ; 550,

_ 656, 672.

Island, 1-15, 22, 24, 28-30, 60,

63, 76, 78, 89,92, 93, 100, 131,

137-141, 148, 152-159, 163-165,

170-172, 176, 177, 179, 180,

183, 185-188, 190, 192, 193,

195-210, 214, 215, 217, 218,

220, 222-225, 228, 229, 232,

234, 235, 2.38, 241-252, 254,

256-V58, 260-265, 269, 272-277,

280, 281, 283, 284, 286-293,
295-297, 302, 303, 311-316,
318-320, 325, 333, 337-339,
341-345, 348, 350, 351, 357-

359, 361, 363, 365,367-370,
372, 375, 377, 380, 384, 386-
388, 390, 391, 393, 398, 404,

405, 418, 419, 421-423, 427,
429-434, 436-441, 446, 450-
455, 457-459, 461-464, 466, 467,

474, 475, 482, 487, 491, 493-

496, 498, 500, 504, 505, 508,
513-517, 519, 522, 524, 530,
531, 542, 552-557, 568, 570-
573, 582-586, 588, 589, 594,
596, 625 627, 630-636, 638-611,
645, 648, 650, 656, 660, 665,
670, 671, 676-678, 680, 684,
698, 699, 702.

ívarshús, 132.

Jaðarr í Norvegi, 223, 236,264,371,
475.

Járjörðr í Norvegi, 332.
Jamtaland, 222, 225, 226, 239, 269,

441, 450, 482, 499.
Jómsborg, 338, 428.
Jórsalaborg, 105.

Jórunnarstaðir, 393.
Jórvík, 495.

Jökulkclda, 463.

Jökull, sjá Sna'fcllsjökull.

Jökulsdalr, 267, 268.

Kalaslaðir, 113.

Kaldaðarnes,28, 47, 87, 110, 112,685.
Kaldakinn, 401.

Kaldárholt, 52.

Kaldárhöfði, 43.

Kaldarncs (= Kaldrananes á Strönd-
um), 129.

Kálfatjörn, 88.

Kálfhóll, 109.

Kálfholt, 62.

Káirsstaðir, 130.

Kainbr í Brciðuvík, 327.
— í Stranda sýslu, 129.

Kambsncs, 542.

Kantaraborg, 447, 499.

Katanes, 223, 436.

Kaupmannahöfn, 2t, 23, 32, 67, 77,

78, 85, 103, 510, 641, 646,671,
680, 681, 684.

(52)
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Kcílavik í GuUijríngU-sýslUí 40, 96.

— á Rauðasandi, 122, 128.

Kcldnakot, 37.

Keiduhverfi, 263.

Keldur á Rangárvollura , 30, 36, 37,

58; 67, 79, 81 , 118, 11$, 536, 701

.

Kerlíngnskarð, 528.

Kersvogr, sjé Kjörsvogr.

Kfckjubol í Gulibríngu-sýsiu, 36, 98,

99, 667.
— í Kollsvík, J26.— í Lúngadal, 44, 54, 1 13.

Kirkjubær á Síðu, 69, 113,277,280,
414, 415, 417, 418, 429, 674-676.

— \ Túngu, 650.

Kirkjuhöfn, 81.

Kirkjulækr, 60.

Kirkjuvogr á Orkncyjum, 592.
Kjalarncs, 41, 60, 206-208, 305,

430, 436.

Kjaransstaðir, 111.

Kjarni, 131.

Kjds (bær), 129.

Kjós (hérað), 23, 51, 78,87, 305,306.
Kjölr, 31, 71, 89, 477, 536, 537,

542, 517, 553.

Kjtirsvogr, 129.

Klaustrhólnr, 20.

Klcppjárnsreykir, 132.

Klofi, 30, 31, 36, 38, 52-54,56,67,
80, 83, I 15, 1 16, 655.

Klúka á Rauðasandi, 127.

Knafahólar, 417, 497.

Knararncs, 215.

Knör, sjá línör.

Kolbeinsstaðir, 37, 516, 54J, 590.

Kolfreyjuslaður, 650.

Kollabær, 40.

Kollafjórðr við Rreiðafjörð, 237, 368,

537. / ''>>>;

Kollsvík, 126.

Kollufoss, 129.

Konúngabella, 269, 439.

Kópavogr, 41, 72, 96, 132,663, 664.

Kornalwnigr, 326.

Kotfcrja, 69.

Kotbús, 132.

Rrínglugil, 81.

Krókr i Árnes-sýslu, 39.

Krókr í Norvegi, 632.

Króksfcrja, 79.

Kroppr i Rorgartiiði, 86, 128, 132.

— í Eyjafirði, 400.

Kross í Rángárvalla-sýslu, 67, 116.

Krossadalr, 124.

Krossanes, 130.

Krossavík, 266, 267, 270, 302, 394,

407, 409, 650.

Krosshólar, 350.

Krýsuvík, 52, 83, 106, 113.

Krýsuvikrberg, 34, 110.

Kræklíngahlíð, 23,5.

Kúla í Arnarfirði, 26, 127.

Kvcnnabrekka, 648, 692.

Kvígandafjörðr, 360.

Kvigandanes, 360.

Kökkr, 39.

Lagarfljót, 102.

Láka í Norvegi, 609, 612.

Láland, 114.

Lambastaðir á Mýrum, 231.
Lambastaðir á Seltjarnarnesi, 132.

Lambavatn, 126.

Lambbagi, 109.

Lambbús, 68, 660.
Landeyjar, 86, 1 16.

Léngahlíð, 589.

Lánganes, 122, 123.

Lángbolt í Flóa, 114.

Lángidalr, 44, 54, 224, 327, 385.
Lángivatnsdalr, 216, 237.
Latcran, 32.

Laugaból í Arnaríirði, 127.

— í ísafirði, 232, 236, 355,. 365,

463, 498.

LaugarJ Laugardal, 110.

— í Rcykjadal, J31. !

— í Sælíngsdal, 443.

Laugarbrekka, 219, 327.
Laugardalr í Árnes-sýslu, 17, 39, 293.
— í Tálknafirði, 57, 61, 124.

Laugardælir, 51.

Laugarncs, 17, 65, 81, 661.

Laugarvatn, 99, 1 12.

Launguncs á Grænlandi, 466.

Laxá í Kjós, 78.

Laxamýri, 701.

Laxárdalr, 335.
Leikskálar, 407.

Leirá, 51.

Leiruvogar, 275, 384, 702-

Litli-Hamar, sjá Hamar.
Litlubólar, 71.

Ljáskógar, 25, 55, 351, 4 77, 483.

Ljóðhús, 617, 624.
Ljósavatnsskarð, 262.

Lórót í Norvcgi, 465.

Lokinbamrar í Arnaríirði, 645, 647.

Lón á Austfjörðum, 200, 208, 273.

Lóndrángar, 327.

Liibeck, 665.
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Lundarcykjadalr, 308.

Lundr í Fnjóskadal, 401.

— í Lundarcykjadal, 308.
— í Svíþjóö, 507.

Lundúnir, 7, 447, 499.

Lækjamót, 304, 876, 380, 430, 471,
497.

Lækjarbntn, 53.

Lækrá Barðaströnd(= Brjánslækr), 47.

Lögmannshlíð, 695.

Máfahlíð, 22, 328, 649, 652.
Mannhcimar, 353.

Mandalslén í Nnrvegi, 138, 140.

Maribo á Lálandi, 23.

Markarfljót, 281, 284, 285, 498.
Mársbúðir, 99.

Márstaðir í Vatnsdal, 380, 695.

Martcinstúnga, 58, 116.

Mcðaldalr, 647.
Mcðalfellsströnd, 528.

Meðallandi 45, 109.

Meiðarstaðir, 132.

Melar í Mclasveit, 384, 516, 590.
Melgraseyri, 670.

Melr í Norvegi, 576, 577, 596.
Melstaðr, 32, 60, 522.

Merkrhraun, 47.

Miðdalr, 109.

Miðfcll, 59, 87, 113.

Miðfjörðr, 237, 240, 247, 303, 371 ,372,

375, 376, 495, 522, 531, 536, 550.

Miöhlíð, 122.

Miðhús, 358.

Miðvik á Ströndum, 126, 127.
Miklaholt i Árncs-sýslu, Ul.
Miklaholtshrcppr, 528.

Miklholt (= Miklah. í Miklah. hrcpp),

692.

Miklibær í Oslandshlíð, 371, 527,

537, 538.

Mikligarðr á Grikklandi, 146, 173,

385, 407, 452, 484, 500, 595.

Mjófancs, 408.

Móberg a Rauðasandi, 127.

Móeiðarhvoll, 649.

Moldartúnga, 116.

Moldhaugar, 131.

Moradalr, 120.

Mosfell i Grímsnesi, 29, 283, 289,

293, 310, 395, 423, 498.
— í Mosrellssveit, 302, 305, 312, 497.

Mosfellssvcit, 41.

Mostrars.uod, 603.

Mostr í Norvegi, 222, 223.

Múkaþvcrá, sjá Múnkaþvcrá.

Múlaþíng, 196, 269, 271, 276.

Múli (= Eyvindarmúli?) í Rángár-

þíngi, 38, 60.

— í Kollalirði, 127.

— íEfri-Múli) í Saurbæ í Dölum,
127, 130.

Múnkaþvcrá, 648, 672, sjá ^vcrá.
Mýdalsgröf, 127.

Mýrar \ið Borgarfjörð, 231, 533,
569 575.

— ÍDýrafirði, 118, 156, 157, 647.
— í Miðfirði [? Syrum], 130.

Mýra sýsla, 650.

Mýrdalr, 42, 67, 85.

Mýri á Snæfjallaströnd, 463.

— á Ströndum, 130.

Myrká, 5.

Myrkárdalr, 397.

Mæri (í Norvegi), 197, 21 1, 246, 274,

313, 428, 472, 497.

Möðrudalsheiði, 479.

Möðrufcll í Eyjafiiði, 131.

Möðruvcllir í Eyjaíirði, 34, 37, 38,

56, 59, 89, 115, 259, 391-393,

405, 407, 462, 480, 484, 485,

545, 671, 695.
— í Hörgárdal, 397, 514, 562.

— í Kjós, 306.

Mön, 426.

Mörk, 36, 45, 116, 436.

Naumudalrí Norvcgi, 210, 211, 213,
259, 28 1 , 282, 292, 389, 390, 392.

Naust, 129.

Naustavík, sjá Naust.

Nautavað, 52.

Nes við Seltjörn, 55.

Ncstvcð, 23.

Niðarncs í Norvegi, 148.

Niðarós, 33, 72, 143, 154, 175, 449,

450.

Njarðvík í Gullbríngu sýslu, 132.

— í Múla sýslu, 270, 272.

Norðlíngavað, 78.

Norðmandí, 275, 436, 447, 448, 499.

Norðmæri, 211, 213, 273.

Norðrá, 33, 575.

Norðrárdalr, 247, 481.

Norðrtún, 89.

Norvegr, 1, 3, 32, 33, 58, 62, 65-

67, 83, 137-143, 145-150, 152,

153, 155-159, 163-166, 169-172,

175-177, 179-187, 190, 196-200,

203-207, 209, 210, 213-215,

217, 219-222, 224, 227, 233,

235, 237, 239, 240, 244, 246,
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248, 253-255, 257, 260,, 263,

267, 268, 271, 274, 276-278,

286, 287, 291-293, 295-298,

301, 303, 308, 311-320, 323,

330-332, 337, 341-345, 349,

362-364, 371, 372, 375, 376,

378, 382, 387, 389, 394, 410,

411, 416, 419, 422, 425-427,

429, 431, 434, 436, 438-440,
446-450, 453, 454, 456-458,

460, 462, 464-466, 472-475,

478, 482, 484, 490, 493-495,
498-500, 503, 507, 508, 511,

515-518, 523, 530, 531, 5,38,

547, 557, 563, 571, 583, 584,

592-596, 599-602, 605, 609,

622, 630-635, 638, 689, 658,

670, 672, 676-678, 684, 696, 698.

Norðymbraland, 318.

Núpr í /\rnes sýslu, 32, 33, 45, 54,

60, 72, 79, 82, 102, 113.

— í Dýrafirði, 16, 27, 29, 56, 74,

87, 640, 642, 644-648, 690.

Núpufcll, 131.

Nyborg 671, 697.

Oddgeirshólar, 40, 67.

Oddi á Rángárvöllum, 30, 41, 43-

45, 69, 71 , 75, 82, 108, 155,

511-513, 515, 535, 536, 554,

, 562, 665, 666.

Orriðarstaðir, 132.

Oírustaðir í Norvegi, 240.
Ólafsskarð, 73.

Ólafsvcllir, 107, 110.

Orkadalr i Norvegi, 211.
Orkneyjar, 152, 170, 223, 256, 274,

287, 298, 312, 418, 429, 439,
441,464, 490, 582, 592, 630, 634.

Ormstaðir, 408.

Oseyri, 79.

Osló í Norvcgi, 33, 609, 610, 621.
Oslufjörðr, 612.

Ossabær, 423, 497.

Otrardalr, 351, 362, 366.

Patreksfjörðr, 120, 207, 231.
Purkey, 352.

Rafnseyri, sjá Hrafnseyri.

Rángá, 417, 497.

Rángárvcllir, 30, 45, 74, 109, 118,

196, 198, 200, 208, 281, 283-

285, 295, 300, 344, 345, 414,

415, 432, 436, 493, 532, 535,

537, 572.

Rángárþíng, 114, 116, 284, 285.

Rauðá, 290.
Rauðamclshciði, 528.

Rauðilækr, 32.

Rauðimclr, 218, 331, 333.

Rauðisandr, 40, 42, 63, 82, 110,

118, 123, 127.

Rauðsdalr, 126.

Rauðsgil, 128, 132, 565.
Rauðukambar, 32.

Raumaríki, 21 1.

Raumsdalr, 197, 211, 213, 242, 244,

277, 286, 295, 313.

Rcfstcinstaðir, 130.

Rcfstokkr, 108.

Rckavík, 126.

Rcfstaðir, 126.

Reyðarrjall, 200.

Reykhólar, 57, 109, 120-122, 124,

230, 354, 358, 359, 464, 467,

476, 483, 500, 506, 527, 542,

549, 642, 671-674, 700.

Rcykholt, 77, 78, 86, 87, 118, 121,

142, 150, 511, 513, 515, 519,

521, 525, 532-534, 540, 543-

545, 552, 556-558, 565, 573,

643, 690.

Reykholtsdalr, 78.

Rcykir í Miðfirði, 369, 371, 389, 482.
— í Mosfcllssveit, 41, 74.

— í Ölfusi, 68, 72, 77, 536, 660,
689.

Rcykjadalr syðri, 216, 306.
— í Xiíngcyjarsýslu, 260, 262,396.

Reykjadalsá, 216.

Rcykjahciði, 479.
Rcykjahlíð, 402, 476.
Reykjalaug, 538.

Rcykjanes við tírúará í Ánics sýslu,

12, 81.

— við Brciðafjörð, 230.
— sunnan á íslandi, 200, 201.

Rcykjapartr, 129.

Rcykjardalr, 47.

Reykjavík í Gullbríngu-sýslu
,

102,

113, 114, 205, 281, 493.
— á Ströndum, 129.

Reynistaðr, 77, 78, 691.

Rif, 58, 674, 69!.

Rogaland, 197, 198, 212, 226, 227,

229, 231, 239, 262, 131.

Róiskclda, 455, 157.

Röm, 1, 1, I 16, 436, 531.

Rúðuborg á Frakklandi, 146.

Rútsstaðir, 314.
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i á Hálogalandi, 472.

Sámscy, 252.

Sámstaðir, 32.

Sandar í Dýralirði, 26, 118.

Sandbrekka, ð29.

Sandfcll, 32, 277.

Sandhaugar, 480.

Sandhólaferja, 282.

Sandlækr, 38, 112.

Sandnes í Norvcgi, 212, 282.

Sarpsborg í Norvcgi, 449, 450, 452,

465, 500, 594.

Sauðafell, 27, 90, 93, 95, 512, 518,

520, 521, 531, 538, 510, 512,
513, 551, 570, 573, 585, 693.

Sauðlauksdalr, 122-121, 701.

Saurbær í Kyjafirði, 392, 398, 572.
— við Gilsfjö'rð í Dölum, 227, 230,

251, 251, 255, 265, 527, 537,
541, 518, 519, 552, 585.— á Hvalfjarðarströnd, 692.

— á Kjalarnesi, 41, 50, 113, 701.

— á Rauðasandi, sjá Bær.— á Vatnsnesi, 130.

Saxland, 240, 426.

Sclárdalr, 56, 78, 87, 103, 105, 124,

125, 131, 643, 673, 690, 701.

Selfors, 360.

Selós, 108.

Seltjarnarnes, 17, 55.

Selvogr, 37, 86, 110, 114, 647.
Sctbcrg, 619, 691.

Scyðisfjörðr, 113.

Síða, 83, 118, 276, 278, 280, 102,
410-412, 627.

Síðumúli, 110, 123, 544.
Siglunes, 125-127.
Silfrastaðir, 567.

Síreksstaðir, 265, 272.

Sjáfarborg, 695.

Skagafjörðr, 197, 200, 201, 236, 239,

217, 219, 250, 252-255, 265,

266, 269, 297, 302, 386, 388,

473, 481, 494, 5I2, 514, 515,

518, 523, 526, 527, 533, 536,
537, 544, 515, 518, 550-552,
554, 556, 560-566, 568, 569,

571, 572, 627.

Skál á Síðu, 83, 536.

Skálamýri, 254.

Skálancs, 127.

Skáldabúöir, 67.

Skáldalækr, 130.

Skálcyjar, 124, 157, 510.

Skálholt, 1-6, 9, 10, 13, 17-20, 22-

27, 29, 31-35, 37-39, 42-50,

52, 53, 62, 64-69, 71-73, 75,

79, 80, 82-85, 87-95, 99, 103-

107, 113, 115, 122, 124, 125,

128, 129, 131-136, 139, 141,

154, 488, 508, 533, 543, 548,

559, 568, 611, 612, 645, 616,

651, 653, 655, 656, 659, 662,

663, 665, 672-676. 679-681, 686,
689-691.

Skálmardalr, 127.

Skálmarfjörðr, 360.

Skáimarnes, 56, 360.

Skán, 169.

Skáncy, 426.

Skaptarclls f)íng, 197, 262, 273, 276,

279, 410-413.

Skaptártúngur, 413.

Skaptholt, 43.

Skarð á Landi í Rángárvalla-sýslu,

31, 36, 113, 115, 118.

— í Mcðallandi, 45,

— í Skagafirði, 130.

á Skarðsströnd, 57, 58,82, 116,

358, 5 1 2, 529, 538, 590, 59
1 , 649.

Skarðaborg á Skotlandi, 373.

Skarðsá, 2, 16, 26, 36, 640-642,

647, 653, 657, 671, 701.

Skarðsströnd, 57, 58, 82, 116, 227,

230, 231, 309, 351, 576, 585.

Skarir á Gautlandi, 438, 439.

Skeggjastaðir, 132, 369.

Skcið í Árnes sýslu, 66.

Skjaldandafoss, 124.

Skjaldbreið, 53.

Skjáirandaíljót, 431.

Skjálgdolshciði, 516.

Skógar undir Eyjafjöllum, 280.
— 498, = Fossárskógar.

Skógarströnd, 224, 332, 575.

Skoradalr, 311.
Skoravík, 127, 130.

Skotland, 185, 186, 197, 219, 274,

278, 287, 318, 372, 373, 429,

491, 496, 620, 621.

Skriða, 60, 114.

Skriðnarcil, 125.

Skriðudalr, 271.
Skriðufell, 32, 80.

Skúmstaðir, 66, 80.

Skútar, 131.

Skulr í Norvegi, 359.

Skutulsfjörðr, 259.

Skörð íRcykjadal, 401, 406, 486, 191.

Sléttanes, 647.

Snartarstaðir, 132.



756 REGISTR YFIR STAÐANÖFN.

Snóksdalr, 28, 56, 87, 90, 91, 102,

612, 643, 692-691.
Snorrastaðir í Kolbeinsstaðahrepp, 692.
— í Laugardal, 17, 18, 39, 641,

653, 659.
Snæfellsjókull, 50, 195, 326, 333.
Snæfellsnes, 528, 557.
Snæfellsnes sýsla, 230.

SnæfjaUaströnd, 463.
Snæfjöll, 23, 231.
Snæland, = fsland, 200.
Snældubcinstaðir, 78.

Sogn í Norvegi, 197, 198, 202, 207,

213, 220, 221, 233, 239, 249,

252, 261, 270, 276, 277, 291,

325, 385.
Sognsær í Norvcgi, 213.

Sólheimar, 42, 46, 67, 117, 276.

Sólhcimatúnga, 127.

Sóli á Jaðri, 223.

Sólskel í Norvegi, 21 1, 213, 290, 493.

Sór, 25, 665.

Sóttarhellir, 36.

Spánn, 600.

Spóastaðir, 35.

Staðarfcll, 353, 576.

Staðarhóll, 107, 230, 354, 355, 358,

365, 446, 510, 512, 527, 529,

538-543, 517-519, 552, 559,

561, 561, 569, 574, 576, 583,

581, 586, 597, 672.

Staðarhólsdalr, 230.

Staðarstaðr, 52, 91, 506, 511, 512,

524, 525, 528, 533, 539, 513,

548, 556, 560, £64, 568-570,
575, 690, 691.

Staðr, sjá Rreiðabólstaðr.

— í Grindavík, 82.

— i Slcingrímsfirðij 672.

Stafafell, 87, 675.

Stafancsvogr í Norvegi, 290.

Stafholt, 33, 41, 326,368, 522,531-
533, 557-559, 563, 573, 575, 619.

Stakkadalr, 126.

Stakkar á Rauðasandi, 118.

Stapi, 96, 692.

Staung, 32.

Stcinastaðir, 32.

Steindyr, 130.

Steingrímsfjörðr, 218, 237, 368,515.
Steinólfsdalr, 357.

Stcinsholt, 79, 85, 113.

Steinstaðir, 254.

Stiklasta&ir í Norvcgi, 170, 450, 464,

466, 167.

Stokkanes á Grænlandi, 465.

Stokkhólmr, 149, 426, 672, 695.

Stokkscyri, 39, 54.

Storð í Norvcgi, 284, 399, 496.

Stóridalr, sjá Dalr.

Stórinúpr, sjá Núpr í Arnes syslu.

Stóriskógr, 41.

Stóruvcllir, 30, 31, 39.

Stranda sýsla, 229, 700.

Strandir, 106, 129, 200, 235-237,
21 1, 367, 368, 378, 379, 463, 550.

Straumr, 99, 134.

Strönd í Sclvogi, 37, 49, 51, 59,

60, 82, 86, 113.

Suðreyjar, 197, 200, 206, 207, 219,

222, 224, 215, 256, 269, 271,

312, 421, 620.

Suðrnes, 15, 17, 36, 42, 72, 82,

88, 98, 99, 105, 208.

Súgandafjörðr, 232, 235.

Sunnmæri í Norvegi, 204, 211, 213.

Sunnudalsþíng, 264, 267.

Súrnadalr í Norvcgi, 289, 363.

Surtshellir, 533.

Svalbarð, 699.

Svanshóll, 303, 341.

Svarfaðardalr, 239, 250, 259, 272,

389, 390, 392.

Svcfneyjar, 125.

Svcinstaðir, 89.

Svertingsstaðir, 129, 285.

Svignaskarð, 569, 573, 574.

Svmafell (bær), 435, 512, 515.

Svínafcll (fjall), 207.

Svínavatn, 48.

Svíney, 352.

SvíJ)jóð, 171, 457, 582, 600.

Svoldr, 169, 384, 433, 434, 498.

Sygnakleif, 233.

Sýrströnd í Sogni, 207.

Syrum, 130 [= á Mýrum?].
Sæból, 336, 694, 702.

Sælíngsdalsheiöi, 510.

Sælíngsdalstúnga, 538, 518, 519, 560.

Söðlahóll, 71, 666.

Tálknafjörör, 124, 125, 231.

Tannstaðir, 130.

Teigr, 60.

Tems, 447, 199.

Tillingastaðir, 130.

Tjaldanes, 525, 543.

Tjarnarheiði, 111.

Tjörn, 130.

Tjörncs, 263.

TóptavcIIir, 265.
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Torfastaðir, 37, 99, 111.

— ncðri, 129.

Torfholt, 18.

Torfhylr, 108.

Traðarholt, 291.

Tréfóishaugr, 237.

Trekt, sjá Útrecht.

Tröllabotnar, 199.

rrölladýngja, 44.

Tröllalúnga, 368.

Túnga, 54, 55 (?), 84, 92, 102, 417,

477, 51(5, 535, 543, 516 (=
Bræðratúnga).

— í Aðalvík, 126. %—
(í Miðfirði?), 128.

— • 188, 339, 346, 365, 410, 443-

446, 452, 455, 569 (= Sælíngs-

dalslúnga).

— i Staðarsvcit, 692.

Túngufell, 44, 60.

Túngur, sjá Hiskupstúngur.

Túnis, 600.

Túnsberg í Norvegi, 453, 473, 475,

524.

Týlshóll, 660.

Úlfarsá, 702.

Úlfkelsland, 447.

Úlfljótsvatn, 104, 133.

Úlfsstaðir, 128, 132.

Ullarklcttr, 35.

Unaðsdalr, 233.

Upplönd, 197, 211-214,269, 270,

274, 375, 449, 450, 153, 500,

610, 623.

Uppsalir í Borgaríirði, 128, 132.

— á Ströndum, 129.

— í Sviþjóð, 424, 439, 500.

Urðir, 59.

Urriðakot, 132.

Utrccht, I.

Útskálar, 24.

Útsteinn í Norvegi, 223.

Vaðall, I8Ö,*364, 496.

Vaðlahciði, 515, 556.

Valland, 427, 148, 499.

Vallanes, 410, 649, 650.

Valldres í Norvegi, 217, 424.

Valshcllir, 356.

Valþjófsdalr, 120.

Valþjófsstaðr, 406, 515, 649, 650.

Varir, 132

Varmalækjarbakkar, 80.

Varmalækr á Mýrum, 216, 346.

Vatnaishaugr, 278.

Vatneyri, 700.

Vatnsdalr, 242, 217, 248, 302, 377,
380, 513, 518, 555, 563, 566.

Vatnsendi, 130.

Vatnsfjörðr, 23, 56, 57, 60, 67, 82,

113, 120, 121, 133, 234, 520-
522, 526, 527, 645, 658, 670,
671, 673.

Vatnslcysa, 46, 57, 667.
Veiðileysa, 236.

Vcllir í Mýra sýslu, 271.
— á Rángárvöllum, 82.

— í Svarraðardal, 259.

Vcr (Alptavcr), 1, 5.

Vermaland, 320, 195, 609, 61 1. 622,
623.

Veradalr í Norvcgi, 209.

Vcsllirðir, 57, 61, 66, 88, 125, 126,

207, 208, 229-232, 210, 259,

298, 300, 301, 360-363, 367,

462, 518-521, 523, 526, 528,

531, 532, 538, 540, 514, 547-
550 , 557, 567, 573, 585, 644,
645, 656.

Vestfold í Norvegi, 250.

Vcstmannaeyjar, 20, 43, 45, 66, 67,
110, 433, 431, 656, 674, 692.

Vestreyjar, 185, 186, 197,198, 231,
235, 238, 253, 257, 278, 287,
295, 297, 315.

Vestrhóp, 560.

Viðar, 131.

Viðarmannahús, 95.

Viöey, 3, 40, 47, 49, 61, 62, 67,
68, 70, 73, 82,93,98, 132, 133,

519, 011, 652, 655, 656, 661-
663, 665-667, 675, 678, 679.

Víðeyjarsel, 73.

Víðidalr, 237, 242, 217, 378, 379,
4 13.

Víðidalstúnga, 121.

Víðimýri, 523.

Viðvík, 566.

Vigraljörðr, 339, 498.

Vigr, 618.

Vík, 114, sjá Rcykjavík í Gullbríngu
sýslu.

Víkin í Noi vcgi, 197, 212, 211, 215,

312, 315, 311
, 315, 375, 416,

426, 449, 457, 500, 673, 696,
698.

Villíngadalr, 127.

Villíngaholt, 21, 651, 701.

Vindás, 53.

Vindland, 426, 434.

Vínland, 189, 332, 339, 367.
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Voðmúlastaöir, 81.

Vogar á Hálogalandi, '172, 473.
Vopnafjörðr, 51, 265, 279, 321,404,

105, 512.

Vors í Norvcgi, 219, 240, 27(5, 281,
424.

Votmúli, 102.

Vælugerði, 132, 356.

Vörðufell, 45.

Westminster, 8-11.

Windsor, 10, 11, 13, 14.

Wittcnbcrg, 72.

Yggjustaðir, 169.

Ytrihólmr, 612, 693.

Yxney, 226.

þelamörk, 197, 201, 283, 284.
J>engilseyri, 35.

I»íngeyjar sýsla, 260, 399, 401.
fcíngeyrar, 2, 5, 149, 510, 512.
pingeyri í Dýrafirði, 647.
J)íngnes, 683.

X^ingvallaskógr, 111.

'þingvallavatn, 101.

Jjíngvellir, 50, 101, 104, 133, 516.
^istilfjörðr, 219.
íþjórsá, 38, 39, 52, 79, 200, 281,

286, 417.

fcjórsárdalr, 32, 289, 465.
T>jötta i Norvegi, 166.
Þórðarfcll, 658.
líorfinnsstaðir, 120.

t>órisbjörg, 207, 218, 233.
fcórisdalr, 1 96, /.69, 479-48 1 , 483, 500.
jjórisstaðir, 43, 48.

ÍþorkÖtlusta&ir, 108.

Jþorlákshafnarnes, 100.

Jþorlákshöfn, 47, 79, 110, 111.

J>orlákssæti, 96.

jþorláksþúfa, 42.

jpórshöfn, 46.

ftorskafjörðr, 230, 232, 238, 354,
355, 360.

ftórsncs, 223, 224, 230, 238, 301,
332, 335, 336, 348, 4<J5.

I^orvaldsstaðir, 127.

f^otn í Norvcgi, 211.

Í>rándheimr, 162, 195-197, 210-213,

240, 242, 264, 265, 267-269,

271 , 285, 286, 310, 312, 434,

441, 449-453, 456, 456, 475,

482, 493, 500, 609, 623, 658,

662, 676.

J>rælacyri, 457.

fmra í Kjós, 23, 41.

Jimlunes í Norvegi, 281.
þverá í Eyjaíirði (= Múnkaþverá),

302, 392, 393, 395-399, 465,

487, 496, 497, 566, 567, 596,

597, 648, 672, (sbr. Jvcrárvísur

596, "þvcrárbardagi, 597-
— í Öxnadal, 130.

X>vcrárgrund í Eyjafirði, 597.

í>verárhlíð, 216.

§>verárj)íng, 208.
f)verbrckka í Öxnadal, 397, 398.

ftvotlá, 431.

I^ykkvibær, 5, 31, 33, 69, 87, 113,

114, 116, 676.

I>ýzkaland, 76, 691.

Ögr, 16, 55, 56, 60, 645, 652, 656,

657, 672, 673, 690, 700.

Ögrháls, 657.
Ögvaldsncs, 449, 500.
Ölduhryggr, 60, 82, 88, 113.

Ölfus, 53, 72, 75, 77, 79, 109,205,

263, 289, 290, 310, 401, 423,

661.

Ölfusá, 200, 286, 559.

Ölfusvatn, 559.
Ölmóðscy, 48, 79, 112.

Ölvaslaðir, 127.

Öndólfsstaðir, sjá Andrósstaðir.

Öndverðarcyri, 673.

Öndvcrðarncs, 39, 326, 692.

Önundaríjórðr, 127, 232.

Önundarholt í Flóa, 39.

Örlygsstaðir, 530, 534, 538, 539, 550.

Örœfl, 32.

Öxará, 64, 112.

Öxnadalr, 397.

Öxnadalshciði, 551.

Öxncy, 575, 576.



LEIMÉTTÍNGAR.

Bls. 86 14
4<
Su<bur gengu", þ. e. hlákur, og á þvi athugagreiniu afc

falla úr. 13521 ^fróroddsson", svo hefir handrittfb, en réttara er at>or-

mófcsson". 155 18 Arnsgrimr /. Arngrimr. 189 1 voru hefóarvig /. herbarvíg

voru. 190 T 2. 17 /. 2. 38. 190 11 1020 /. 1120. 241 18 Aivbunn /. Ásgeirr.

25828
Jyórlv l. £órir. 259 25 Jjóris /. Jjráins. 26925 Vemundar /. Veþorms.

281 33 940 /. 840. 28727 orbin „og þeir" falla úr. 305' 5 spaki /. aimgi.

32821 J>orgrímr /. j>ormót>r. 337 36 vor /. var. 377 ,7 og 2
> Áverja í.

Ávellínga. 424 22 sjöundi /. sjötti ; i linunum nœstu á eptir fellr úr: „Gizur

biskup f 1118". 435 3ft síW /. fyr. 465' 1 nefndr /. nefnd. 491 15 329 /.

389. 492* 20 /. 30. 5043o og 36 Sturla /. Sturlu. 505' 7 afc neí). 1031 /.

1030. 50832 hinir /. hinar. 510» 7 1150 /. 1151. 517 3fl 1223 /. 1222.

519° 1224 /. 1222 og skömmu sifcar 1225 / 1223. 5262 1 224 /. 1222.

359 35 Sturlu /. Sturla. 565 iy Sturla /. Sturlu. 507° fjöldafundum, /. á

fjöldafundum. 59423 1278 /. 1273. 600' 3 þurrbu /. þorím. 607° urbn

l. urW 625n nú fyrir /. nú er fyrir. 6484 at) n. Asgrímsdóttir /. Asgeirs-

dóttir. 649 ne£st: j>óra kona sira Snorra í Heydölum var ekki Brynjólfs-

-dóttir heldr Björnsdóttir
,

systtr SigurÍJar landfógeta (þetta er leibrett í

registrinu). 650. Páll pr. Högnason var ekki sonur Högna pr. Ámunda-

sonar, heldur var hann sonur Högna pr. Gitfrmundarsonar i Einholti (f 1679)

;

Kynþáttur Páls pr. Högnasonar, sem hér er talinn, er þvi ekki kominn af

Jóni Gizurarsyni, en hinn helzti kynþáttur sem kominn er frá Jóni, e<ba

Högna pr. Ámundasyni, er Benedikt lögréttumaW- í Skógum, Uögnason
;

synir hans voru jjorsteinn pr. á Skorrastafc, fabir Benedikts prests á

Skorrastab, og Högni bóndi Benediktsson í Skógum, faftir Einars stúdents

Högnasonar i Skógum og frúr Guibnýjar Högnadóttur i Gör&um.
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